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Πεξίιεςε 

ήκεξα, ν ηεξάζηηνο φγθνο πιεξνθνξηψλ πνπ αλεβαίλεη ζην δηαδίθηπν απφ ηνπο 
ρξήζηεο έρεη δεκηνπξγήζεη κία λέα θαηεγνξία δηθηπαθψλ πιαηθφξκσλ, ηα «Κνηλσληθά 

Μέζα» (Social Media) πνπ εληάζζνληαη ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ «Ηζηνχ 2.0» (Web 2.0).  
Καζψο ε αλάγθε γηα αμηνπνίεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε απηνχ ηνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ 

έρεη γίλεη πιένλ επηηαθηηθή, νη πιαηθφξκεο απηέο δεκνζηεχνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο κέζσ 
θαηάιιεισλ δηεπαθψλ πξνγξακκαηηζκνχ (APIs). 

Ο ζθνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε αλάπηπμε κεζνδνινγίαο γηα ηελ 

θαηαγξαθή θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ δηεπαθψλ (API) επηιεγκέλσλ 
θνηλσληθψλ κέζσλ (social media) θαζψο θαη ε θαηαζθεπή κίαο πξφηππεο εθαξκνγήο πνπ λα 

αλαδεηθλχεη ηηο δπλαηφηεηεο απηψλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαηαγξάςακε δέθα (10) επξέσο 
ρξεζηκνπνηνχκελα θνηλσληθά κέζα θαη δεκηνπξγήζακε κία εθαξκνγή πνπ λα ρξεζηκνπνηεί 
ελδεηθηηθά πέληε (5) απφ απηά. 

πγθεθξηκέλα, αξρηθά έγηλε κία θαηαγξαθή φισλ ησλ δηαζέζηκσλ θνηλσληθψλ κέζσλ 
θαη κία ηαμηλφκεζε απηψλ κε βάζε κία ζεηξά απφ θξηηήξηα. Όζηεξα επηιέμακε ηα πην 

αληηπξνζσπεπηηθά αλά θαηεγνξία πεξηερνκέλνπ θαη πξνηππνπνηήζακε κία πεξηγξαθή 
ζρεηηθά κε ηα πεδία απηψλ ησλ API πνπ ζέινπκε λα θαηαγξάςνπκε. Σέινο, 
πεηξακαηηζηήθακε κε ηελ ρξήζε κεξηθψλ κεζφδσλ API πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε 

κία εθαξκνγή ακθίδξνκεο εκπεηξίαο ρξήζηε, κε ηα θνηλσληθά κέζα, ζε έλα εμσηεξηθφ 
ηζηνρψξν. 

Ζ κεζνδνινγία απηή κπνξεί λα γίλεη νδεγφο γηα ηε κειέηε νπνηνπδήπνηε λένπ API ή 
νπνηαζδήπνηε αιιαγήο ζηα ππάξρνληα. Ζ δε εθαξκνγή κπνξεί λα παξακεηξνπνηεζεί κε 
απιέο αιιαγέο ζηηο ξπζκίζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ρξήζηε. 

 
 
Λέμεηο Κιεηδηά: << Ιζηόο 2.0, Κοινφνικά Μέζα, Προγραμμαηιζηικές διεπαθές εθαρμογών, 
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YouTube>> 
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Abstract 

Nowadays, the sheer volume of information uploaded on the internet by users has 
created a new category of web platforms, known as ―Social Media‖, in the broader context 
of "Web 2.0". As the need for recovery and reusability of this volume of information has 

become imperative, these platforms have been publishing their data through appropriate 
programming interfaces (APIs - Application Programming Interfaces). 

The purpose of this study was to develop a methodology for recording and classifying 
the APIs of some selected social media and implementing of a prototype application that 
illustrates their capabilities. For this purpose we recorded the ten (10) most predominant 

social media platforms and we created a software application that uses a narrowed number 
(5) of them. 

Specifically, we originally recorded all the available social media and  we classified 
them based on a set of criteria. Then we chose the most representative for each type of 
content (audio, video, text etc.) and standardized the description of for the fields of the API-

methods we wanted to record. Finally, we experimented with the use of some API methods 
to create an interactive user-experience with social media, installed at an external website. 

This methodology can be a guide to study any new API or any change to the existing 
ones. As for the application, it can be configured with simple configuration changes to 
user‘s accounts. 
 
Keywords: <<Web 2.0, Social Media, API, Mashup, Facebook, Twitter, Blogger, Picasa, Flickr, 

LinkedIn, Digg, Delicious, Ustream, YouTube>> 
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1                 
Διζαγφγή                                                 
 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία γηλφκαζηε κάξηπξεο κία κεγάιεο αιιαγήο ζηε θηινζνθία ηνπ 

Παγθφζκηνπ Ηζηνχ. Πεξλψληαο ζηνλ Ηζηφ 2.0, θαη ρσξίο λα έρεη αιιάμεη ε ηερλνινγηθή θχζε 

ηνπ δηαδηθηχνπ, νη ρξήζηεο ζπκκεηέρνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηε δεκνζίεπζε πεξηερνκέλνπ. 

Έηζη ηειηθά πξνέθπςε έλαο λένο φξνο, γλσζηφο θαη σο Κνηλσληθά Μέζα (Social Media), 

αλαθεξφκελνο ζε πιαηθφξκεο πνπ δελ ζα είραλ ιφγν χπαξμεο ρσξίο ηνπο ρξήζηεο ηνπο, νη 

νπνίνη θαη ζπλεηζθέξνπλ ην πεξηερφκελν απηψλ ησλ ηζηνηφπσλ. Καη ζχληνκα ηα Κνηλσληθά 

Μέζα μεπέξαζαλ ζε επηξξνή θαη ζε επηζθεςηκφηεηα ηνπο ηζηνηφπνπο ηνπ Ηζηνχ 1.0, 

δηακνξθψλνληαο λέεο θνηλσληθφ-πνιηηηθέο ηζνξξνπίεο παγθνζκίσο. 

Απφ ηερλνινγηθήο άπνςεο ζπκβαίλνπλ δχν κεγάιεο ζηξνθέο ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ, νη 

νπνίεο θαη αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ην ινγηζκηθφ αλαπηχζζεηαη. Ζ πξψηε είλαη ε απμεκέλε 

δηαζεζηκφηεηα ζε δηθηπαθά API ( Πξνγξακκαηηζηηθέο Γηεπαθέο Δθαξκνγψλ), ζε ππεξεζίεο 

SOA (Αξρηηεθηνληθή πξνγξακκαηηζκνχ πξνζαλαηνιηζκέλε ζε Τπεξεζίεο), θαζψο θαη ζε 

RSS θαη Atom ππεξεζίεο δεδνκέλσλ. Απηά ηα δηθηπαθά API επηηξέπνπλ ζε εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο (ή πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ) λα ελζσκαηψζνπλ δεδνκέλα θαη δηαδηθαζίεο ησλ 

παξφρσλ ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ δηθφ ηνπο εμππεξεηεηή ή ζηελ δηθηά ηνπο εθαξκνγή.  

Ζ δεχηεξε αιιαγή είλαη κία ζηξνθή φιν θαη πεξηζζφηεξσλ εθαξκνγψλ Ηζηνχ  ζηε ρξήζε 

δπλακηθψλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη πιαηζίσλ (frameworks) , π.ρ., JavaScript κε 

AJAX, Ruby κε Ruby on Rails (RoR), Python κε Zope, Smalltalk κε Seaside, θαζψο θαη ε 

PHP. Οη γιψζζεο απηέο επηηξέπνπλ ηελ ηαρεία αλάπηπμε εθαξκνγψλ θαη ηε δνθηκή ηνπο. Καη 

δελ είλαη κφλν πξνγξακκαηηζηηθά πινχζηεο εθθξαζηηθά γιψζζεο θαη κε ηζρπξά πιαίζηα, αιιά 

νδεγνχλ επίζεο ζηε ρξήζε πςεινχ επηπέδνπ αθαηξεηηθφηεηαο. 

Απφ πνιιέο απφςεηο νη δχν απηέο αιιαγέο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο, δεδνκέλνπ φηη θαη 

'νπζίαλ‘, ζπκβάινπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ελφο πξνγξακκαηηδφκελνπ Ηζηνχ [471]. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ δε παξνπζηάδεη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ Κνηλσληθψλ Μέζσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα αθνπγθξαζηνχκε θαη ηειηθά λα ελεκεξψζνπκε ην επξχ θνηλφ 

απηνχ ηνπ λένπ κέζνπ.  

H ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή απνηειεί κία κειέηε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, δειαδή 

ηελ θαηαγξαθή, ηαμηλφκεζε θαη ηειηθά ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ API πνπ καο παξέρνληαη απφ 

κεξηθά απφ ηα πην ζεκαληηθά Κνηλσληθά Μέζα ηεο επνρήο καο. 
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2                                         

Σηότος –Ανηικείμενο διπλφμαηικής 
 

Ζ δηπισκαηηθή απηή θαηαπηάλεηαη κε έλα απφ ηα ζχγρξνλα πεδία ηνπ δηαδηθηχνπ, θαη δεη 

ηνπ Ηζηνχ 2.0, ηα Κνηλσληθά Μέζα. ηφρνο είλαη λα θαηαλνεζεί ε δνκή ηνπ ζχγρξνλνπ ηζηνχ 

θαη λα θαηαδεηρζεί πσο κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί. Γηα απηφ ην ζθνπφ θαηαγξάθνληαη 

κεξηθέο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πιαηθφξκεο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ, ζηνρεχνληαο ζηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ γηα λα επηθνηλσλήζνπκε καδί ηνπο θαη λα αληαιιάμνπκε 

δεδνκέλα. Σέινο, παξαηίζεηαη ν ζρεδηαζκφο κία πξφηππε εθαξκνγή πνπ παξνπζηάδεη 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχγρξνλνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ θαη ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ. 

2.1 Τάζεις ζηο ζύγτρονο διαδίκησο  
 

ήκεξα νη βαζηέο αιιαγέο ζηε θχζε ηεο ηερλνινγίαο, ηεο δεκνγξαθίαο, θαη ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο αλαδεηθλχνπλ ηζρπξά λέα κνληέια ηεο παξαγσγήο πεξηερνκέλνπ 

βαζηζκέλα ζηελ θνηλφηεηα, ζηε ζπλεξγαζία, θαη ζηελ απηo-νξγάλσζε παξά ζηελ ηεξαξρία 

θαη ηνλ έιεγρν. 

Δθαηνκκχξηα κέζσλ ζηελ επνρή καο ρξεζηκνπνηνχλ ηζηνιφγηα, wikis, ρψξνπο ζπδήηεζεο 

(chat rooms) θαη κεηάδνζε θσλήο θαη βίληεν γηα λα πξνζζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζε έλα 

ζνξπβψδεο ξεχκα δηαιφγνπ θαη ζπδήηεζεο απνθαινχκελσλ θαη σο «ηζηνινγηφζθαηξα» 

(blogosphere). Οη ππάιιεινη βειηηψλνπλ ηελ απφδνζή ηνπο ζπλεξγαδφκελνη κε νκφηηκνπο 

ππαιιήινπο πέξαλ ησλ θπζηθψλ νξίσλ ηεο επηρείξεζήο ηνπο, δεκηνπξγψληαο φηη θαινχκε 

«εξγαζηαθφ ρψξν wiki.» Οη πειάηεο γίλνληαη «παξαγσγνί-θαηαλαισηέο» 

(prosumers/providers-consumers) κε ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο  πεξηερνκέλνπ 

θαη ππεξεζηψλ, αληί απιά λα θαηαλαιψλνπλ ην ηειηθφ πξντφλ.  

Οη έμππλεο επηρεηξήζεηο ελζαξξχλνπλ, παξά αληηκάρνληαη, ηελ ηεξάζηηα αχμεζε 

δηθηπαθψλ θνηλνηήησλ - πνιιέο ησλ νπνίσλ εκθαλίζηεθαλ πεξηζσξηαθά ζηνλ Ηζηφ γηα λα 

πξνζειθχζνπλ δεθάδεο εθαηνκκπξίσλ ζπκκεηερφλησλ κέζα ζε κία κφλν λχρηα. Αθφκε θαη 

παξαδνζηαθνί αληαγσληζηέο ζπλεξγάδνληαη πιένλ ζε θαηλνηφκεο επηζηεκνληθέο 

πξσηνβνπιίεο πνπ επηηαρχλνπλ ηηο αλαθαιχςεηο λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο βηνκεραλίεο ηνπο. 

Πξάγκαηη, έλαο φιν θαη απμαλφκελνο αξηζκφο εηαηξηψλ βιέπνπλ ηα νθέιε ηεο καδηθήο 

ζπλεξγαζίαο, θαη απηφο ν λένο ηξφπνο νξγάλσζεο ζα κεηαηνπίζεη ηειηθά ηηο παξαδνζηαθέο 

εηαηξηθέο δνκέο σο ηελ πξσηαξρηθή κεραλή δεκηνπξγίαο πινχηνπ ηεο νηθνλνκίαο.  

Ήδε απηφ ην λέν νηθνλνκηθφ κνληέιν επεθηείλεηαη πέξα απφ ην ινγηζκηθφ, ηε κνπζηθή, ηηο 

εθδφζεηο, ηα θαξκαθεπηηθά είδε, ζε νπζηαζηηθά θάζε ηνκέα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. 

Αιιά θαζψο απηή ε δηαδηθαζία δηεπθξηλίδεηαη, πνιινί δηεπζπληέο έρνπλ θαηαιήμεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε λέα καδηθή ζπλεξγαζία απέρεη απφ θάηη θαινθάγαζν. Μεξηθνί θξηηηθνί 

εμεηάδνπλ ηα επηηπρή πξνγξάκκαηα «αλνηθηνχ θψδηθα» φπσο ην Linux θαη ε Wikipedia, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ, θαη ππνζέηνπλ φηη είλαη κηα επίζεζε ζην λφκηκν δηθαίσκα θαη ζηελ 

αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ λα βγάδνπλ θέξδνο. Άιινη βιέπνπλ απηφ ην λέν «Κέξαο ηεο 
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Ακάιζεηαο» ηεο ζπκκεηνρηθήο νηθνλνκίαο σο απεηιή γηα ηελ ίδηα ηνπο ηελ χπαξμε (γηα 

παξάδεηγκα ε κνπζηθή βηνκεραλία). [468] 

Web 2.0 (Ιζηόο 2.0): Ο φξνο "Web 2.0" ζπλήζσο ζπλδέεηαη κε εθαξκνγέο ηζηνχ πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ δηαδξαζηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ 

ζρεδίαζε κε επίθεληξν ηνλ ρξήζηε, θαζψο θαη ηε ζπλεξγαζία ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. Έλαο 

ηζηνρψξνο ηνπ Ηζηνχ 2.0 επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, 

ζπλεηζθέξνληαο πεξηζζφηεξν ζην πεξηερφκελν ηνπ ηζηνρψξνπ, ζε αληίζεζε κε ηηο ηζηνζειίδεο 

φπνπ νη ρξήζηεο πεξηνξίδνληαη ζηελ παζεηηθή παξαθνινχζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπο 

παξέρνληαη. Παξαδείγκαηα ηνπ Ηζηνχ 2.0 πεξηιακβάλνπλ δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο, 

δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηζηνρψξνη αληαιιαγήο βίληεν, 

wiki, ηζηνιφγηα θαη mashups.. 

Αλ θαη ν φξνο ππνδειψλεη κηα λέα έθδνζε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, δελ ππνλνεί θακία 

αλαβάζκηζε ζε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, αιιά ζε αζξνηζηηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν πνπ νη 

πξνγξακκαηηζηέο ινγηζκηθνχ θαη νη ηειηθνί ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν. [469] 

Mashup: Ζ επηθξάηεζε ηνπ Ηζηνχ 2.0 είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη 

εθαξκνγέο Mashup είλαη δεκνθηιείο ζηηο κέξεο καο. Ο φξνο Mashup έρεη πξνζδηνξηζηεί ξεηά 

απφ ηνλ Tim O'Reilly ζην βηβιίν «Ση είλαη Ηζηφο 2.0;»  σο «επαλαρξεζηκνπνίεζε δηαθφξσλ 

πεγψλ δεδνκέλσλ» θαη «ην δηθαίσκα λα επαλαρξεζηκνπνηείο δεδνκέλα».  Δπεθηείλνληαο 

απηφλ ηνλ φξν, κπνξνχκε λα πνχκε φηη Mashup είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηερλνινγηψλ ηνπ 

«Ηζηνχ 2.0» πξνθεηκέλνπ λα ζπλδπάζνπκε/επαλαρξεζηκνπνηήζνπκε δεδνκέλα,  ππεξεζίεο 

Ηζηνχ, θαη ηηο κηθξφ-εθαξκνγέο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε πβξηδηθέο εθαξκνγέο. Οη 

πξφζθαηεο εμειίμεηο καο θέξλνπλ πην θνληά ζην λα επηηξαπεί ζηνπο ρξήζηεο λα 

επαλαζπλδπάζνπλ ςεθηαθφ πεξηερφκελν θαη ππεξεζίεο: 

 Ζ απμαλφκελε δηαζεζηκφηεηα XML δεδνκέλσλ θαη δηαθφξσλ άιισλ κνξθψλ 

δεδνκέλσλ ζε επηρεηξεκαηηθέο, πξνζσπηθέο, θαη θαηαλαισηηθέο εθαξκνγέο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παθέησλ πξνγξακκάησλ Office). 

 Ζ επξεία αλάπηπμε ησλ XML ππεξεζηψλ Ηζηνχ . 

 Σν ηξέρνλ ελδηαθέξνλ γηα  κείμε δεδνκέλσλ ή γηα ηα Mashup. 

 Ζ εκθάληζε ηεο ηερλνινγίαο Ajax(αζχγρξνλε JavaScript) θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζε 

widget πινπνηεκέλα ζε JavaScript θαζψο θαη κηθξφ-εθαξκνγψλ 

 Ζ εμέιημε ησλ θπιινκεηξεηψλ Ηζηνχ (web browsers) πνπ έρεη επηηξέςεη κεγαιχηεξε 

επεθηαζηκφηεηα (παξαδείγκαηνο ράξηλ, επεθηάζεηο Firefox θαη θψδηθαο(scripts) 

Greasemonkey) 

 Ζ εθξεθηηθή αλάπηπμε ζην «πεξηερφκελν παξαγφκελν απφ ηνλ ρξήζηε» ή «ζηελ 

θαηλνηνκία νδεγνχκελε απφ ηνλ ρξήζηε» πνπ εηζάγαλε ηα Κνηλσληθά Μέζα. 

 Δπξχηεξε αληίιεςε ηνπ Γηαδηθηχνπ σο πιαηθφξκα («Ηζηφο 2.0»)  

 Ζ απμαλφκελε επξπδσληθή πξφζβαζε 

Απηέο νη εμειίμεηο έρνπλ κεηαζρεκαηίζεη ηε δεκηνπξγία Mashup απφ κία ηερληθή 

πξφθιεζε ζρεδφλ ζε επηθξαηνχζα ηάζε.[104] [463] 

Ζ ζεκαζία ησλ δεδνκέλσλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ησλ 

Mashup εθαξκνγψλ. Σν εξψηεκα πνηνο είλαη ν θχξηνο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηη επηιέγνπλ λα 

θάλνπλ κε απηά έγηλε έλα κεγάιν δήηεκα. Γηαηί νη επηρεηξήζεηο πνπ επελδχνπλ εθαηνκκχξηα 

δνιαξίσλ γηα λα ζπγθεληξψζνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο θαη λα θαηαζθεπάζνπλ ζπζηήκαηα 

βάζεσλ δεδνκέλσλ, ζα ηα δίλνπλ ειεχζεξα ζε άιινπο γηα λα ηα επαλαρξεζηκνπνηνχλ; Ζ 

απάληεζε είλαη πσο κε ην άλνηγκα ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο, νη πξνγξακκαηηζηέο Mashup 

εθαξκνγψλ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αχμεζε ηεο θίλεζεο ρξεζηψλ πξνο ηηο εηαηξίεο πνπ θαηέρνπλ 

απηά ηα δεδνκέλα. 
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Ο O'Reilly ρξεζηκνπνίεζε ην παξάδεηγκα ηεο MapQuest γηα λα επεμεγήζεη απηφ ην 

θαηλφκελν. Ζ MapQuest ήηαλ ν εγέηεο ζηε ραξηνγξάθεζε ζηα κέζα πξνο ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ '90. Δληνχηνηο, ην ζχζηεκά ηνπο ήηαλ θιεηζηφ θαη δελ επέηξεπαλ ζε εμσηεξηθά 

ζπκβαιιφκελα κέξε λα θάλνπλ ηίπνηα κε ηα δεδνκέλα ηνπο. ηηο αξρέο ηεο λέαο ρηιηεηίαο, 

ηζηφηνπνη κε ράξηεο άξρηζαλ λα επσθεινχληαη απηήο ηεο αδπλακίαο. Οη ππεξεζίεο «Yahoo! 

Maps», «Microsoft Virtual Earth» θαη «Google Maps» κπήθαλ ζηελ αγνξά, θαη θαζεκία 

δηέζεηε APIs (δηεπαθή πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ). Παξά ην ηεξάζηην θαη εγεηηθφ κεξίδην 

αγνξάο, ε MapQuest έραζε γξήγνξα ην κεξίδηφ ηεο απφ παίθηεο πνπ είραλ αλνηθηά ηα 

δεδνκέλα ηνπο. [464] 

Δπηπιένλ, ηα Mashup θξχβνπλ κία βαζχηεξε αλζξψπηλε επηζπκία. Καζψο ε πνηφηεηα, ε 

πνζφηεηα, θαη ε πνηθηινκνξθία ηεο πιεξνθνξίαο απμάλνληαη, νη ρξήζηεο αλαδεηνχλ εξγαιεία 

γηα λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα δηαρεηξίδνληαη απηήλ ηελ ρανηηθή ζεηξά πιεξνθνξηψλ. Πνιινί 

ρξήζηεο ζα ηθαλνπνηνχληαη ηειηθά απφ ηίπνηα ιηγφηεξν απφ έλα πεξηβάιινλ πιεξνθνξηψλ ην 

νπνίνπ ζα ηνπο δίλεη ηε ζπλερή πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε πεγή ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, ζα 

ρεηξίδεηαη νπνηνδήπνηε ηχπν πεξηερνκέλνπ, θαη ζα εθαξκφδεη νπνηαδήπνηε ππεξεζία 

ινγηζκηθνχ ζε απηφ ην πεξηερφκελν. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κηα νκάδα bloggers εμέθξαζε ηελ 

εμήο επηζπκία ηνπο γηα ηα εξγαιεία ηζηνινγίσλ επφκελεο γεληάο: Οη bloggers ζέινπλ ηα 

εξγαιεία ηνπο εληειψο απιά θαη λα ηνπο επηηξέπνπλ λα δεκνζηεχνπλ νηηδήπνηε κπνξνχλ λα 

ζθεθηνχλ, ζε νπνηνδήπνηε κνξθή, απφ νπνηνδήπνηε εξγαιείν, νπνπδήπνηε. Καη δελ 

πεξηνξίδνληαη κφλν ζην θείκελν. Οη bloggers ζέινπλ λα δηαρεηξίδνληαη πνιιαπινχο ηχπνπο 

κέζσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πινχζηαο θαη επθπνχο ρξήζεο ηνπ ήρνπ, θσηνγξαθηψλ, 

θαη βίληεν. 

Σα Mashup δελ ζα παξακείλνπλ ε ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο γηα πάληα. ρη επεηδή 

ζα απνδεηρζνχλ κηα άζηνρε καλία αιιά επεηδή ε ιεηηνπξγία πνπ βιέπνπκε ζηα Mashup ζα 

εληαρζεί ηειηθά ζηε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο θνηλσλίαο καο. [463] 

Social Media (Κνηλσληθά Μέζα): Παηξνπαξάδνηα, φηαλ θάπνηνο ζέιεη λα κάζεη ηνλ 

νξηζκφ ελφο φξνπ θαη λα δεη κία ζχληνκε πεξηγξαθή, ζπκβνπιεπφηαλ θάπνην ιεμηθφ γηα ηηο 

ιέμεηο θαη εγθπθινπαίδεηεο γηα νηηδήπνηε άιιν. Απηή ηελ θνξά, γηα λα αλαδεηήζνπκε ηνλ 

νξηζκφ ηνπ φξνπ θνηλσληθά κέζα δελ ζα κπνξνχζακε παξά λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα 

εξγαιείν ην νπνίν έρεη ρηηζηεί θαηεμνρήλ ζηηο αξρέο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ (Social Media) 

θαη είλαη ην πην αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απηψλ, θαη δελ είλαη άιιν απφ ηε Βηθηπαίδεηα  

(Wikipedia). Απηή ε ρηηζκέλε απφ θνηλφηεηα ρξεζηψλ δηθηπαθή εγθπθινπαίδεηα είλαη έλα 

παξάδεηγκα θαη ησλ ― θνηλσληθψλ κέζσλ ‖ θαη ησλ θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ θάλνπλ 

απηή ηελ αλαδπφκελε κνξθή κέζνπ ηφζν δπλαηή. Αθφκα θαη αλ θάπνηνο κπνξεί λα κπεη ζηελ 

Wikipedia θαη λα γξάςεη αλαιεζή ζηνηρεία, ζχληνκα θάπνηνο άιινο ρξήζηεο ζα κπεη θαη ζα 

δηνξζψζεη ή ζα απνκαθξχλεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δελ ζηεξίδνληαη ζε αμηφπηζηεο πεγέο.  

Δίλαη γεγνλφο άιισζηε φηη ηφζν ε Wikipedia φζν θαη ε εγθπθινπαίδεηα Britannica 

πεξηέρνπλ ιάζε. ε κία κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ εθεκεξίδα Nature, ε 

Wikipedia βξέζεθε λα έρεη 162 ιάζε ζε 50 άξζξα, ζε ζχγθξηζε κε 123 ηεο Britannica. Ζ 

Wikipedia ηείλεη λα δηνξζψλεηαη γξήγνξα, φπσο θαη ε δηθηπαθή κνξθή ηεο Britannica, θαη 

έηζη νη δηθηπαθέο κνξθέο ηνπο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαιχηεξεο ζε βάζνο ρξφλνπ απφ 

ηηο ηππσκέλεο εθδφζεηο ηνπο. [466] 

Ο νξηζκφο πνπ δίλεη ινηπφλ ε Wikipedia ηνλ Μάην ηνπ 2010, γηα απηφλ ηνλ ζρεηηθά 

θαηλνχξην ηερλνινγηθφ φξν, είλαη: 

 

«Τα Social Media (θνηλσληθά κέζα) είλαη έλαο όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη 

ηνλ ηύπν ησλ κέζσλ (media) πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπλνκηιία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ 

αλζξώπσλ δηθηπαθά. Όπνπ κέζα ελλννύκε ηηο ςεθηαθέο ιέμεηο, ήρνπο & εηθόλεο πνπ 
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κνηξάδνληαη ζπλήζσο κέζσ ηνπ Δηαδηθηύνπ θαη ε αμία ηνπο κπνξεί λα είλαη πνιηηηζηηθή, 

θνηλσληθή ή αθόκα θαη νηθνλνκηθή.»[467] 

 

Δπεθηείλνληαο ιίγν ηνλ νξηζκφ απηφ, ηα θνηλσληθά κέζα είλαη ν εθδεκνθξαηηζκφο ηεο 

πιεξνθνξίαο, κεηαζρεκαηίδνληαο ηνπο αλζξψπνπο απφ θαηαλαισηέο ζε εθδφηεο 

πεξηερνκέλνπ. Δίλαη ε κεηαηφπηζε απφ έλαλ κεραληζκφ ηειεκεηάδνζεο (broadcast ) ζε έλα 

«απφ πνιινχο-γηα πνιινχο» πξφηππν, πνπ πεγάδεη απφ ηηο ζπλνκηιίεο κεηαμχ ησλ 

ζπληαθηψλ, αλζξψπσλ, θαη ζπλεξγαηψλ. Σα θνηλσληθά κέζα (social media) ρξεζηκνπνηνχλ 

ηε «ζνθία ηεο κάδαο» γηα λα ζπλδέζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαηά έλαλ ηξφπν ζπλεξγαηηθφ. Σα 

θνηλσληθά κέζα κπνξνχλ λα ιάβνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ δηαδηθηπαθψλ θφξνπκ, ησλ πηλάθσλ κελπκάησλ, ησλ ηζηνινγίσλ, ησλ wikis, podcasts, 

ησλ εηθφλσλ θαη ηνπ βίληεν. Σερλνινγίεο φπσο ηα ηζηνιφγηα, ε δηακνίξαζε εηθφλσλ, ε 

αλάξηεζε κελπκάησλ ζε πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ, ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ε κνπζηθή-

δηαλνκή, ε δεκηνπξγία νκάδσλ θαη ε θσλή κέζσ IP (δηθηπαθφ ηειέθσλν), είλαη κφλν κεξηθά 

απφ ηα θνηλσληθά κέζα. Παξαδείγκαηα θνηλσληθψλ εθαξκνγψλ είλαη ην Google,ε Wikipedia, 

MySpace, ην Facebook (θνηλσληθή δηθηχσζε), ην Last.fm (πξνζσπηθή κνπζηθή), ην YouTube 

(θνηλσληθή δηθηχσζε θαη βίληεν πνπ κνηξάδνληαη), Second Life (εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα) 

θαη Flickr (δηακνίξαζε εηθφλσλ). [466] 

2.2 Η Ανάγκη ανάλσζης APIs για ηο ζτεδιαζμό εθαρμογών 

 

Πνιιέο θνξέο θαηά ηελ πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν είλαη πηζαλφλ λα έρεη βξεζεί θάπνηνο 

ζηελ αλάγθε λα ζπλδπάζεη πιεξνθνξίεο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο. πσο γηα παξάδεηγκα λα 

πάξεη ηηο δηεπζχλζεηο γηα νξηζκέλα εζηηαηφξηα θαη λα ηα ζρεδηάζεη ζε έλαλ ράξηε,  λα 

ζπλδπάζεη ηηο ζηαηηζηηθέο απφ κία ππεξεζία κε ηα δεδνκέλα απνδνρψλ κηαο επηρείξεζήο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φια ηα δεδνκέλα, νη ηζηνρψξνη θαη νη εθαξκνγέο πνπ βξίζθνληαη ζην 

δηαδίθηπν ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ θνηλνχ.  

Απηή ε αλάγθε έρεη αξρίζεη λα εκθαλίδεηαη πιένλ θαη γηα ηα θνηλσληθά κέζα. Πνιινί 

ρξήζηεο ζέινπλ λα δνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχνπλ νη ζπλδέζεηο ηνπο 

(connections) ζε κία εληαία πιαηθφξκα ψζηε λα κπνξνχλ λα έρνπλ θαιχηεξε εηθφλα ηνπ ηη 

ζπκβαίλεη θαη λα κελ ράλνπλ ρξφλν πεξηπιαλψκελνη απφ κία πιαηθφξκα ζε κία άιιε,. 

Αλαδχεηαη ινηπφλ ε αλάγθε γηα έλα επηπιένλ ζηξψκα (layer) αιιειεπίδξαζεο πάλσ απφ ηα 

πθηζηάκελα θνηλσληθά κέζα ην νπνίν θηινμελεί πνιπάξηζκέο εθαξκνγέο (applications).  

Απηή ηε δπλαηφηεηα λα κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη λα ζπλδπάζνπκε δεδνκέλα 

απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, καο ηε δίλνπλ ηα APIs (δηεπαθέο πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ) ησλ 

δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ. Οπζηαζηηθά ν παγθφζκηνο ηζηφο είλαη πιένλ πξνγξακκαηίζηκνο. Ο 

αθξηβήο νξηζκφο ηνπ φξνπ «API» είλαη: 

 

«Έλα API (Application Programming Interface), ή αιιηώο δηεπαθή πξνγξακκαηηζκνύ 

εθαξκνγώλ, είλαη κηα δηεπαθή πνπ πινπνηείηαη από έλα πξόγξακκα ινγηζκηθνύ θαη ηνπ 

επηηξέπεη λα αιιειεπηδξάζεη κε έλα άιιν ινγηζκηθό. Είλαη παξόκνην κε ηνλ ηξόπν πνπ ε 

δηεπαθή ρξήζηε δηεπθνιύλεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ ππνινγηζηώλ. 

Είλαη έλα ζύλνιν από ηππνπνηεκέλεο αηηήζεηο, πνπ επηηξέπνπλ ζε δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα 

ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ λα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο. Τα APIs θαζνξίδνπλ ην ζσζηό ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν έλαο πξνγξακκαηηζηήο ζα δεηήζεη κία ζεηξά από ππεξεζίεο από έλα πξόγξακκα, 

θαη ζα εδξαηώζεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ ππνινγηζηηθώλ πιαηθόξκσλ.[462]Έλα 

API κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε εθαξκνγέο, βηβιηνζήθεο, ή θαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα γηα λα 



 

20 
 

θαζνξίζεη ην ιεμηιόγηό ηνπο θαη ηηο ζπκβάζεηο θιήζεο απηώλ, θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

επηηξαπεί ε πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπο. Μπνξεί λα πεξηιάβεη πξνδηαγξαθέο γηα ξνπηίλεο, 

δνκέο δεδνκέλσλ, θιάζεηο αληηθεηκέλσλ, θαη πξσηόθνιια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα 

επηθνηλσλήζνπλ ν θαηαλαισηήο θαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ API. [465]» 

 

Δίκαζηε νπζηαζηηθά κπξνζηά ζε κία  λέα ηερλνινγηθή πξφθιεζε,  λα θαηαθέξνπκε λα 

εθαξκφζνπκε ηελ ινγηθή ησλ Mashup εθαξκνγψλ ζηα ππάξρνληα Κνηλσληθά Μέζα, απηή 

ηε θνξά ακθίδξνκα. Θέινπκε δειαδή ν ρξήζηεο θαη λα κπνξεί λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο απφ 

φια ηα θνηλσληθά δίθηπα ζηα νπνία αλήθεη αιιά θαη λα κπνξεί λα δεκνζηεχζεη ηαπηφρξνλα 

πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, είηε είλαη θείκελν,  εηθφλα ή βίληεν ή αθφκα θαη νπνηνδήπνηε 

άιιν ηχπν πεξηερνκέλνπ ή θαη δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ζρεηίδεηαη κε θάπνην θνηλσληθφ κέζν. 

Θέινπκε επηπιένλ λα πάξνπκε δεδνκέλα δηαθνξεηηθνχ είδνπο απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά 

κέζα ( ηζηνιφγηα, θνηλσληθά δίθηπα, δηθηπαθά άικπνπκ, θφξνπκ) θαη λα ηα ζπλδπάζνπκε είηε 

κεηαμχ ηνπο είηε κε δεδνκέλα απφ ηξίηεο πεγέο. 

 

Δηθόλα 1: Σν ηνπίν ζηα θνηλσληθά κέζα (social media) [470] 

Παξαηεξψληαο ηελ Εηθόλα 1, κπνξνχκε πνιχ εχθνια λα αληηιεθζνχκε ηνλ ηεξάζηην 

αξηζκφ θνηλσληθψλ κέζσλ, αιιά θαη ησλ πεδίσλ πνπ απηά δξαζηεξηνπνηνχληαη. Δπηπιένλ, ν 

Πίλαθαο 1 (ν νπνίνο έρεη ζπληεζεί απφ δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ Δξγαζηεξίνπ πζηεκάησλ Απνθάζεσλ θαη Γηνίθεζεο) αλαδεηθλχεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα 
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πνπ ππάξρεη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ζηηο ηερλνινγίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα θνηλσληθά 

κέζα πξνγξακκαηηζηηθά. Γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή επνκέλσο ε αλάγθε γηα κειέηε, 

θαηαγξαθή θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ API πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εθηθηή ε 

ζπζηεκαηνπνηεκέλε αιιειεπίδξαζε κε ηηο πιαηθφξκεο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ . 

Πίλαθαο 1: Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ API ελδεηθηηθώλ θνηλσληθώλ κέζσλ.  

Πάξνρνο Δμνπζηνδόηεζε ρξήζηε Τπνζηεξηδόκελεο κνξθέο 

δεδνκέλσλ 

Google Maps API Key JavaScript, Flash, REST 
(γηα ζηαηηθνχο ράξηεο) 

Yahoo Maps Application ID Flash, JavaScript, REST 
(γηα ζηαηηθνχο ράξηεο) 

MS Virtual Earth None JavaScript, SOAP 

MapQuest API Key Flex, Flash, JavaScript, 
Java, C++, .NET 

ArcWeb  Authentication Web Service 
(SOAP, REST, OpenLS), Bouncy 
Castle Auth-Library (J2ME), URL 
Registration (JavaScript, Flex) 

SOAP, REST, OpenLS, 
J2ME, JavaScript, Flex 

MapPoint Username + Password SOAP 

Google Maps Services API Key JavaScript, REST 

Yahoo Geocoding Application ID JavaScript, REST, 
ActionScript 

MS Virtual Earth 
Services 

None SOAP 

Flickr API Key + Signature, frob/token if 
on user basis 

REST, SOAP, XML-RPC 

Google Picasa Username + Password REST 

iStockphoto API Key, username + password, 
token 

XML-RPC 

Windows Live Spaces 

Photo 

API Key WebDav, Atom 

Panoramio None REST 

YouTube   REST 

Yahoo Video Search   REST 

Google Blogger AuthSub Proxy REST (GData) 

del.icio.us HTTP Auth (username + 
password) 

REST 
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Bebo API Key REST 

Facebook API Key + API Secret, username + 
password 

REST 

Friendster API Key + API Secret REST 

Hi5 API Key + Auth token SOAP, REST, AMF 

MySpace API Key + API Secret   

Rediff HTTP Auth (username + 
password) 

REST 

Twitter API Key REST 

Eventful API Key REST 

 

Απαηηείηαη επνκέλσο ε θαηαγξαθή θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ APIs πξνθεηκέλνπ λα 

δηαρσξίζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε θάζε πιαηθφξκα.  Έηζη ζα γίλεη ην πξψην 

βήκα γηα λα κπνξέζνπκε κειινληηθά λα ρεηξηδφκαζηε πνιιέο πιαηθφξκεο ηαπηφρξνλα, 

αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ κελχκαηνο θαη ηειηθά λα θηλεζνχκε πξνο κία ελνπνηεκέλε 

πιαηθφξκα ρξήζεο φισλ ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ. Σέινο, ηα APIs δελ έρνπλ θηάζεη ζηελ 

ηειηθή ηνπο κνξθή αιιά νχηε θαη ζε κία θνηλά απνδεθηή πξνηππνπνίεζε, κε απνηέιεζκα 

πνιιά απφ απηά λα βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία δνθηκήο (beta) θαη λα αιιάδνπλ απφ κήλα ζε 

κήλα. Άξα ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε πνηεο είλαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε κέζνπ, ψζηε ζηηο 

πινπνηνχκελεο εθαξκνγέο λα ελεκεξψλνπκε κφλν ηηο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ 

APIs ηα νπνία αιιάδνπλ, αθαηξνχληαη  ή πξνζηίζεληαη. 

2.3  Προζέγγιζη ποσ ακολοσθήθηκε ζηην επιλογή ηφν προς 

ανάλσζη Κοινφνικών Μέζφν 
 

θνπφο απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη λα πξνζπαζήζνπκε λα ζθηαγξαθήζνπκε ην ηνπίν γηα ηηο 

πιαηθφξκεο θνηλσληθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ ηνπο ρξήζηεο θαη γηα 

πνηνπο ιφγνπο επηιέμακε απηέο 

Αξρηθά επηζθεθζήθακε ηελ ππεξεζία Alexa, ε νπνία εκθαλίδεηαη κέρξη ζήκεξα λα είλαη  

ε πην δφθηκε ππεξεζία αμηνιφγεζεο ηζηνηφπσλ ζην δηαδίθηπν. Απφ ηνπο ηζηνηφπνπο 

δηαθξίλακε απηέο ηηο ππεξεζίεο πνπ είραλ ραξαθηεξηζηηθά θνηλφηεηαο θαη ζπλεξγαηηθήο 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. Με άιια ιφγηα δηαθξίλακε ηηο ππεξεζίεο θνηλσληθψλ κέζσλ 

(social media). Έπεηηα επηθεληξσζήθακε ζηνλ ραξαθηήξα πνπ έρεη ην θάζε κέζν αιιά θαη 

ζηελ γεσγξαθηθή ηνπο εκβέιεηα. πγθεθξηκέλα, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ήηαλ ηα εμήο: 

 

Υαξαθηήξαο: Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ ηζηνηφπσλ επηηπγράλεηαη  βάζεη ηνπ 

πιηθνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε θάζε πιαηθφξκα. Θα κπνξνχζε λα ινγίδεηαη σο 

ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο βξίζθνληαη ζηελ εθάζηνηε πιαηθφξκα. Μεξηθνί απφ απηνχο 

ηνπο ιφγνπο κπνξεί λα είλαη επαγγεικαηηθνχ, θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (θηιίεο, αληαιιαγή 

θσηνγξαθηψλ) ή θαη πην εμεηδηθεπκέλα θνηλσληθά δίθηπα γηα ηελ ηέρλε, ηε κνπζηθή ή ηνλ 

πνιηηηζκφ νξηζκέλσλ ρσξψλ, ελψ ην πεξηερφκελν είλαη πνιπκεζηθφ. 
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Σνπηθόηεηα: Απηφ ην θξηηήξην αλαθέξεηαη ζηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ε 

πιαηθφξκα, ζχκθσλα κε ηελ ππεξεζία Alexa θαη ηελ Wikipedia. 

 

Αξηζκόο ρξεζηώλ: Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ αλαθέξεηαη ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ζε 

θάζε θνηλσληθφ δίθηπν. Ο αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ είλαη θαη ην βαζηθφ θξηηήξην 

θαηεγνξηνπνίεζεο ζηνλ Πίλαθα 2.  

 

Αμηνιόγεζε ζην Alexa: Ζ Alexa είλαη έλα δπλαηφ εξγαιείνπ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θίλεζεο ζε ηζηνρψξνπο. Δίλαη έλα απφ ηα πην αθξηβή δσξεάλ εξγαιεία 

αμηνιφγεζεο ηζηνηφπσλ. 

 

Πίλαθαο 2: Αμηνιόγεζε πιαηθόξκσλ θνηλσληθώλ κέζσλ (Ιαλνπάξηνο 2010) 

No. λνκα Υαξαθηήξαο Σνπηθφηεηα Υξήζηεο ALEXA 

1 Skype Κιήζεο θσλήο θαη 
βίληεν 

Παγθφζκηα 
εκβέιεηα 

521.000.000 260 

2 Facebook Κνηλσληθφ δίθηπν Παγθφζκηα 
εκβέιεηα 

400.000.000 2 

3 Qzone Πνιηηηζκφο/Ξέλεο 
Γιψζζεο 

Κίλα 200.000.000 10 

4 Yahoo! 
Answers 

Δ&Α Παγθφζκηα 
εκβέιεηα 

200.000.000 1.658.727 

5 Google Buzz Κνηλσληθφ δίθηπν Παγθφζκηα 
εκβέιεηα 

150.000.000+ N/A 

6 Google 
Calendar 

Δξγαιείν 
δηαρείξεζεο 
ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

Παγθφζκηα 
εκβέιεηα 

150.000.000+ N/A 

7 Google Wave  πλεξγαηηθφ 
εξγαιείν 

Παγθφζκηα 
εκβέιεηα 

150.000.000+ N/A 

8 MySpace Κνηλσληθφ δίθηπν 
(κνπζηθή) 

Παγθφζκηα 
εκβέιεηα 

130.000.000 17 

9 Windows Live 
Spaces 

Κνηλσληθφ δίθηπν Παγθφζκηα 
εκβέιεηα 

120.000.000 5 

10 YouTube Αληαιιαγή βίληεν Παγθφζκηα 
εκβέιεηα 

120.000.000 3 

11 Habbo Κνηλσληθφ δίθηπν Παγθφζκηα 
εκβέιεηα 

117.000.000 6.545 

12 Orkut Κνηλσληθφ δίθηπν Βξαδηιία, Ηλδία 100.000.000 60 

13 Friendster Κνηλσληθφ δίθηπν Ννηηναλαηνιηθή 
Αζία 

90.000.000 146 

14 hi5 Κνηλσληθφ δίθηπν Ηλδία, Κ.Αθξηθή,   
Ν.Ακεξηθή 

80.000.000 51 

15 Tagged Κνηλσληθφ δίθηπν ΖΠΑ 80.000.000 137 

16 Photobucket Δηθφλεο, βίληεν, 
παξνπζηάζεηο  

θπξίσο ΖΠΑ 75.000.000 54 

17 Twitter Μηθξν-ηζηνιφγηα ΖΠΑ-Δπξψπε 75.000.000 12 

18 TypePad Ηζηνιφγηα ΖΠΑ 75.000.000 170 

19 Vkontakte Κνηλσληθφ δίθηπν Ρσζία 65.000.000 38 

20 Flixster Miscellaneous Παγθφζκηα 
εκβέιεηα 

63.000.000 1.018 

21 Netlog Κνηλσληθφ δίθηπν Δπξψπε , Καλαδάο 61.000.000 209 
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22 LinkedIn Δπαγγεικαηηθφ 
δίθηπν 

Παγθφζκηα 
εκβέιεηα 

60.000.000 42 

23 MyLife Γηάθνξα ΖΠΑ 51.000.000 1.481 

24 Classmates.co
m 

χλδεζε κε θίινπο ΖΠΑ, Καλαδάο 50.000.000 799 

25 Scribd Αλαηαιιαγή 
αξρείσλ 

ΖΠΑ 50.000.000 239 

26 MyHeritage Γηάθνξα ΖΠΑ 47.000.000 2.953 

27 WikiAnswers Δ&Α θπξίσο ΖΠΑ 46.300.000 136 

28 Odnoklassniki Πνιηηηζκφο/Ξέλεο 
Γιψζζεο 

Ρσζία, Οπθξαλία 45.000.000 95 

29 Ning Κνηλσληθφ δίθηπν Παγθφζκηα 
εκβέιεηα 

43.000.000 127 

30 Bebo Κνηλσληθφ δίθηπν Παγθφζκηα 
εκβέιεηα 

40.000.000 341 

31 Xanga Γηάθνξα Υνλγθ Κνλγθ, 
ΖΠΑ 

40.000.000 768 

32 Badoo Γηάθνξα Δπξψπε (Ηζπαλία) 37.000.000 179 

33 Flickr Αληαιιαγή 
εηθφλσλ 

Παγθφζκηα 
εκβέιεηα 

32.000.000 34 

34 Last.fm Μνπζηθή ΖΠΑ 30.000.000 310 

35 Yelp.com Δπαγγεικαηηθφο ΖΠΑ 25.000.000 281 

36 Mixi Πνιηηηζκφο/Ξέλεο 
Γιψζζεο 

Ηαπσλία 24.323.160 85 

37 Fotolog Αληαιιαγή 
εηθφλσλ 

Ν.Ακεξηθή – 
Ηζπαλία 

22.000.000 227 

38 Skyrock Κνηλσληθφ δίθηπν Γαιιία 22.000.000 111 

39 BlackPlanet Κνηλσληθφ δίθηπν ΖΠΑ 20.000.000 2350 

40 myYearbook χλδεζε κε θίινπο ΖΠΑ 20.000.000 851 

41 LiveJournal Κνηλσληθφ δίθηπν Ρσζία, ΖΠΑ 17.564.977 81 

42 Wikipedia Δγθπθινπαίδεηα Παγθφζκηα 
εκβέιεηα 

12.098.382 6 

43 Buzznet Μνπζηθή ΖΠΑ 10.000.000 736 

44 StumbleUpon Αμηνιφγεζε θαη 
αλαθάιπςε 
ηζηνηφπσλ 

ΖΠΑ 9.700.791 204 

45 deviantART Σέρλε Παγθφζκηα 
εκβέιεηα 

9.040.962 97 

46 Meetup.com Γεληζθά ΖΠΑ 6.817.111 526 

47 Delicious Νέα - επηζήκαλζε Παγθφζκηα 
εκβέιεηα 

5.300.000 367 

48 Digg Νέα - επηζήκαλζε ΖΠΑ 4.100.000 100 

49 MouthShut.co
m 

Κξηηηθέο απφ 
ρξήζηεο 

Ηλδία 3.200.000 2.316 

50 Ustream Αληαιιαγή θαη 
δσληαλή κεηάδνζε 
βίληεν 

ΖΠΑ, Ηαπσλία 2.000.000 512 

51 FriendFeed πιιέθηεο 
θνηλσληθψλ 
δηθηχσλ 

Παγθφζκηα 
εκβέιεηα 

1.000.000 705 

52 Blogger Ηζηνιφγην Παγθφζκηα 
εκβέιεηα 

 N/A 7 
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53 Picasa Αληαιιαγή 
θσηνγξαθηψλ 

Ηλδία, Ηλδνλεζία N/A  889.746 

 

Έρνπκε λα θάλνπκε φκσο κε έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ θνηλσληθψλ κέζσλ, ν νπνίνο 

κάιηζηα δηαξθψο απμάλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν. Πνιιά απφ ηα πξναλαθεξζέληα θνηλσληθά 

κέζα κάιηζηα έρνπλ αξρίζεη λα είλαη παξσρεκέλα, κε ηνπο εγγεγξακκέλνπο ηνπο ρξήζηεο λα 

είλαη φιν θαη ιηγφηεξν ελεξγνί. Δκθαλίζηεθε ινηπφλ ε αλάγθε λα πξνβνχκε ζε κία πεξαηηέξσ 

θαηεγνξηνπνίεζε, δηαρσξηζκφ θαη επηινγή ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ πνπ ζα κειεηήζνπκε. Σα 

επφκελα θξηηήξηα πνπ ιάβακε ππφςε ήηαλ: 

Γεκνθηιέζηεξα αλά θαηεγνξία: Βάζεη ηνπ ραξαθηήξα πνπ έρνπλ ηα θνηλσληθά κέζα 

επηιέμακε ηα δεκνθηιέζηεξα (βάζεη ALEXA γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο) θαη απηά κε 

ηε κεγαιχηεξε δπλακηθή (ξπζκνί αχμεζεο ρξεζηψλ). Γηα παξάδεηγκα, αλ αλαδεηήζνπκε έλα 

γεληθφ θνηλσληθφ δίθηπν, πνπ λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κνξθέο δξαζηεξηφηεηαο (εηθφλα, 

βίληεν, ζρφιηα, θηιίεο) επηιέγνπκε ην Facebook. Αλ ζέινπκε κία ππεξεζία ηζηνινγίσλ, 

επηιέγνπκε ην Wordpress θαη Blogger. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, φπσο απηή ηνπ Twitter, δελ 

έρνπκε λα επηιέμνπκε κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ ππεξεζηψλ κε αληίζηνηρε απνδνρή απφ ηνπο 

ρξήζηεο ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Δληνπηόηεηα: Πιαηθφξκεο νη νπνίεο είλαη δεκνθηιείο ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο θαη έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ρξήζηεο γιψζζαο δηαθνξεηηθήο απφ ηα Αγγιηθά, παξαιείπνληαη.  Γηα παξάδεηγκα 

ην Qzone πνπ είλαη ζηελ Κίλα ή Skyrock  πνπ είλαη ζηελ Γαιιία. 

Τπνζηήξημε ζε API: Τπεξεζίεο πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ήηαλ ζε δνθηκαζηηθφ 

ζηάδην (έθδνζε Beta), παξαιήθζεθαλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ππεξεζία Google Wave ήηαλ ζε 

δνθηκαζηηθή έθδνζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο, σο ππεξεζία θαη κφλν, ελψ ην Google 

Buzz αλαθιήζεθε ιφγσ πξνβιεκάησλ αζθαιείαο.  

Έηζη αξρηθά θαηαιήμακε ζηελ εμήο θαηεγνξηνπνίεζε (Πίλαθαο 3): 

Πίλαθαο 3: Αξρηθά επηιεγκέλα θνηλσληθά κέζα. 

Κνηλσληθά δίθηπα:  Facebook 

Αληαιιαγή βίληεν: YouTube, Picasa 

Εσληαλή κεηάδνζε 
(Live broadcasting):  

Ustream, Livestream 

Αληαιιαγή εηθφλσλ: Flickr, Picasa (ιφγσ ζπλεξγαζίαο κε άιια θνηλσληθά κέζα ηεο 
Google) 

Μηθξν-Ηζηνιφγηα: Twitter 

Νέα – επηζήκαλζε: Digg, Delicious 

Ηζηνιφγηα: Blogger, Wordpress  

 

ΣΗΜΔΙΩΣΗ: Η κειέηε πνπ δηεμήρζε πξνζπαζεί λα θαηεγνξηνπνηήζεη θαη λα πξνηππνπνηήζεη 

ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν γξάθνληαη θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ηα APIs. Κξίλακε επνκέλσο ζθόπηκν 

λα αζρνιεζνύκε θπξίσο κε ηηο επηθξαηέζηεξεο θαη πην δηαδεδνκέλεο ζηνλ δπηηθό θόζκν 

πιαηθόξκεο κε ηηο νπνίεο θαη έρνπκε έλαλ βαζκό εμνηθείσζεο θαη ηηο νπνίεο έρνπκε 

ρξεζηκνπνηήζεη. Όπσο ζα αλαθεξζεί θαη ζηελ επόκελε παξάγξαθν, πξνζπαζήζακε, θαη 

πηζηεύνπκε όηη ηα θαηαθέξακε, παξ’ όια απηά λα κείλνπκε αλεμάξηεηνη θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο 

πιαηθόξκαο θαη λα δηακνξθώζνπκε ηελ δηθηά καο πξoηππνπνίεζε. 
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ε επφκελν ζηάδην, κειεηήζακε θαη θαηαγξάςακε ηηο κεζφδνπο θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα 

πνπ πξνζθέξεη θάζε API, κειεηψληαο καθξνζθνπηθά ηηο πιαηθφξκεο σο πξνο ηηο θχξηεο 

κνξθέο πεξηερνκέλνπ (θείκελν, εηθφλα, βίληεν, ζχλδεζκνη, εθδειψζεηο, νκάδεο, θίινη θαη 

ζπδήηεζε). Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.
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Πίλαθαο 4: Λεηηνπξγίεο ησλ API ησλ θνηλσληθώλ κέζσλ (Ιαλνπάξηνο 2010) 

 Κείκελν Δηθόλα Βίληεν ρόια/ύλδεζκνη Δθδειώζεηο Δξσηεκαηνιόγηα Οκάδεο 

(groups) 

Φίινη Μεηά-
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Facebook             * * m m       

Twitter *  *  *   
1
    * *        TwitPic 

TwitPic                     Twitter 
NotePub m m m m                  

Youtube                     Google, 
Picasa, 
Blogger 

Delicious                       
Digg                      

Blogger   * * * *               Google, 
Picasa, 
YouTub
e 

Wordpress  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Ustream                   2
   

Livestream     m       m       m   

Flickr                     Ηζηνιφγη
α 

                                                                 
1
 Retweeted messages 

2
 Sends Twitter messages 
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Μεηά απφ απηή ηε κειέηε έγηλε αληηιεπηφ φηη πνιιέο θνηλσληθέο πιαηθφξκεο δελ 

πξνζέθεξαλ θαζφινπ ππνζηήξημε ζε API, φπσο ην Wordpress, ελψ άιια πξνζέθεξαλ πνιχ 

κηθξφηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο, φπσο ην Livestream θαη ην 

Delicious ζε ζρέζε κε ην Ustream θαη ην Digg αληίζηνηρα. Δπνκέλσο θξίλακε ζθφπηκν λα 

παξαιεηθζνχλ. Καη ηειηθά θαηαιήμακε ζηα εμήο 10 Κνηλσληθά κέζα πξνο κειέηε: Blogger, 

Picasa, YouTube, Twitter, Facebook, Delicious, Flickr, Ustream, LinkedIn, Digg. 

Πίλαθαο 5:Social media πιαηθόξκεο πνπ κειεηήζεθαλ 

1. Blogger 

2. Picasa 

3. YouTube 

4. Twitter 

5. Facebook 

6. Delicious 

7. Flickr 

8. Ustream 

9. LinkedIn 

10. Digg 

2.4 Πρόησπο Ανάλσζης API 
 

Έρνληαο κειεηήζεη ηα παξαπάλσ API, θαη έρνληαο δνθηκάζεη κία ζεηξά απφ εληνιέο  

πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπκε ηελ εθαξκνγή πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην 4, θαζνξίζακε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα θαηαγξάςνπκε γηα θάζε εληνιή, δεκηνπξγψληαο έλα 

αληίζηνηρν πξφηππν θαηαγξαθήο 

Μέζνδνο API: Σν φλνκα πνπ δίλεη ην εθάζηνηε θνηλσληθφ κέζν ζηε κέζνδν ηνπ API ηνπ. 

Πεξηγξαθή: Μία ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο εληνιήο, ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ γηα ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηη επηζηξέθεη, θαζψο θαη ζρεηηδφκελεο εληνιέο. 

URL: ε φια ηα REST πξσηφθνιια ε εληνιή απνζηέιιεηαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε 

URL πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί απφ ην API θαη λα ιάβεη ηελ απάληεζε. 

 

Μνξθή δεδνκέλσλ: Οη κνξθέο ζηηο νπνίεο επηζηξέθνληαη δεδνκέλα κεηά ηελ θιήζε ζην 

API. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα είλαη XML, Atom, JSON θ.ά. 

 

HTTP Μέζνδνο: Αλ ην κήλπκα πνπ απνζηέιιεηαη είλαη POST, GET, PUT, DELETE, θαη 

έρεη λα θάλεη κε ην REST πξσηφθνιιν πνπ ππνζηεξίδνπλ φια ηα θνηλσληθά κέζα πνπ 

κειεηήζεθαλ. 

 

Απαηηεί πηζηνπνίεζε: Πνιιά θνηλσληθά κέζα απαηηνχλ λα πηζηνπνηήζνπλ ηφζν ηελ 

εθαξκνγή πνπ απνζηέιιεη ην εξψηεκα φζν θαη ηνλ ρξήζηε ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία δεηνχληαη. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδνληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ, φηαλ απηά έρνπλ 
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δεισζεί ζαλ ηδησηηθά (private). Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα απαηηείηαη ην θιεηδί εθαξκνγήο 

(application key) ή ην θιεηδί ζπλφδνπ (session key). 

 

Πεξηνξηζκνί ρξήζεο API: Οξηζκέλα κέζα ζέηνπλ νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο ζηνλ αξηζκφ 

ησλ θιήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ κία ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. Ο ιφγνο είλαη ε 

πεξηνξηζκέλνη πφξνη πνπ δηαζέηνπλ κεξηθέο πιαηθφξκεο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ρξεζηψλ ηνπο, θαη έηζη πξέπεη λα απνηξαπνχλ νη «θαθφβνπιεο» ελέξγεηεο πνπ ίζσο 

πξνθαιέζνπλ δπζιεηηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο. 

 

Παξάκεηξνη: Οη παξάκεηξνη πνπ κπνξνύλ/πξέπεη λα απνζηαινχλ θαηά ηελ θιήζε ηεο 

κεζφδνπ, ηη ηύπνπ είλαη θαη κία ζχληνκε πεξηγξαθή απηψλ. 

 

Πίλαθαο 6: Πξόηππν κεζόδνπ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ API 

Όλνκα κεζόδνπ API   

Πεξηγξαθή:  (Μία ζύληνκε πεξηγξαθή γηα ην ηη θάλεη ε ζπγθεθξηκέλε εληνιή  

URL:  (Σε πνηα δηεύζπλζε απνζηέιιεηαη ην εξώηεκα) 

Μνξθή δεδνκέλσλ:  (Σχπνο επηζηξεθφκελσλ δεδνκέλσλ πρ. XML,JSON) 

HTTP Μέζνδνο: (Τύπνο απνζηνιήο κελύκαηνο πρ POST ,PUT)  

Απαηηεί πηζηνπνίεζε:  (Αλ απαηηείηαη πηζηνπνίεζε ηνπ θαινύληνο πξνγξάκκαηνο, θαη κε πνηα 

πηζηνπνηεηηθά) 

Πεξηνξηζκνί ρξήζεο 

API: 

(Αλ ππάξρεη θάπνηνο πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκψλ θιήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα) 

Παξάκεηξνο Απαξαίηεηε Σύπνπ Πεξηγξαθή 

[[όλνκα παξακέηξνπ]] Αλ απαηηείηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε 

παξάκεηξνο 

πρ int, Boolean, 

array 

[[Πεξηγξαθή παξακέηξνπ]] 
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3             
Ανάλσζη APIs Κοινφνικών Μέζφν 

ε απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη πιαηθφξκεο πνπ επηιέμακε λα αλαιχζνπκε, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην 2. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ην θάζε θνηλσληθφ κέζν, 

πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ. 

Έπεηηα γίλεηαη κία κηθξή πεξηγξαθή ηεο ζχγρξνλεο έθδνζεο (ε έθδνζε πνπ ππήξρε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο κειέηεο) ηνπ εθάζηνηε API, σο πξνο ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο θαη ηηο 

πξνγξακκαηηζηηθέο βηβιηνζήθεο πνπ ππνζηεξίδεη. Σέινο, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζε 

πίλαθεο φιεο νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν γηα ηελ δεκνζίεπζε πεξηερνκέλνπ ζηα 

κέζα φζν θαη γηα ηελ αλάθηεζε απφ απηά. 

3.1 Facebook 

 

Δηθόλα 2: ηηγκηόηππν Facebook πιαηθόξκαο 

3.1.1 Περιγραθή πλαηθόρμας 

To Facebook είλαη κηα ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, πνπ ιεηηνπξγεί θαη αλήθεη ζηελ 

Facebook, Inc.  Οη ρξήζηεο ηνπ δεκηνπξγνχλ έλα πξνθίι ζειίδα πνπ δείρλεη ηνπο θίινπο ηνπο, 

ηα δίθηπα ζηα νπνία αλήθνπλ, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ίδηνπο. Ζ επηινγή λα 

ζπκπεξηιεθζεί έλαο ρξήζηεο ζε έλα δίθηπν ζεκαίλεη φηη ν θαζέλαο ζην ελ ιφγσ δίθηπν 

κπνξεί λα δεη ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε απηνχ. Έλα πξνθίι ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο, θαηάζηαζε ρξήζηε, θίινπο, θίινπο ζε άιια δίθηπα, θσηνγξαθίεο, 

ζεκεηψζεηο,, ηηο νκάδεο ζηηο νπνίεο αλήθεη ν ρξήζηεο θαη ηνλ «ηνίρν» (Wall) ηνπ ρξήζηε 

ζηνλ νπνίν αλαξηψληαη ηα ζρφιηα. 
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Οη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζνπλ ηνπο θίινπο θαη ηνπο γλσζηνχο ηνπο 

κέζσ email, ηνπ ζρνιείνπ πνπ θνίηεζαλ, ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ή απιά πιεθηξνινγψληαο ην 

φλνκα ή ηε ζέζε ηνπ ρξήζηε ηνλ νπνίνλ θαη ςάρλνπλ. ηαλ δχν ρξήζηεο γίλνληαη θίινη, είλαη 

ζε ζέζε λα δνπλ ν έλαο ην πξνθίι ηνπ άιινπ, αιιά θαη πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο. Μία 

εηδνπνίεζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα γλσξίδνπλ πφηε λένη 

θίινη επέιεμαλ λα ηνπο πξνζζέζνπλ ζηε ιίζηα ηνπο, ή φηαλ θάπνηνο ηνπο έρεη ζηείιεη έλα 

κήλπκα κέζα ζην Facebook. 

Έλα άιιν δεκνθηιέο ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ζην Facebook είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ 

δίλεηαη ζηνπο ρξήζηεο λα κνηξάδνληαη θσηνγξαθίεο πνπ έρνπλ θνξησζεί είηε απφ ην 

ηειέθσλφ ηνπο, ηε θσηνγξαθηθή κεραλή ηνπο , ή ην ζθιεξφ ηνπο δίζθν. πσο θαη κε άιιεο 

ηδησηηθέο πιεξνθνξίεο, νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηηξέπνπλ κφλν ζε θίινπο λα 

βιέπνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο, ζε νκάδεο ρξεζηψλ πνπ νη ίδηνη έρνπλ δηακνξθψζεη  ή θαη ζε 

θαλέλαλ. Τπάξρεη απεξηφξηζηνο δηαζέζηκνο ρψξνο απνζήθεπζεο, θαη απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ Facebook ζε ζρέζε κε άιιεο πιαηθφξκεο αληαιιαγήο 

θσηνγξαθηψλ. 

Οη «Οκάδεο» (groups) κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηνπο ρξήζηεο. Οη νκάδεο απηέο 

κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ νηηδήπνηε, απφ ζπλδέζεηο κε ζπκκαζεηέο, κέρξη ρφκπη θαη 

ελδηαθέξνληα. Οη νκάδεο κπνξνχλ λα είλαη δεκφζηεο θαη δηαζέζηκεο ζε φινπο ή ηδησηηθέο, 

πνπ ζεκαίλεη φηη κφλνλ νη πξνζθιεζείο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ 

ηηο ζπδεηήζεηο. Οκνίσο, νη «Δθδειψζεηο» (events) επηηξέπνπλ ζηνπο θίινπο λα νξγαλψζνπλ 

πάξηη, ζπλαπιίεο, θαη άιιεο ζπγθεληξψζεηο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ 

επίζεο λα γίλνπλ ζαπκαζηέο ζρεηηθά κε ηα πάληα, φπσο άηνκα, νξγαλψζεηο, ηειενπηηθέο 

εθπνκπέο, ηαηλίεο, θαη κνπζηθνχο.  

Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί πξφζβαζε απφ εθαξκνγέο ηξίησλ πξνο ην Facebook, 

κία εθαξκνγή γηα ην Facebook πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί. ηε ζπλέρεηα νη ρξήζηεο πνπ έρνπλ 

απνδερζεί ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, εθρσξνχλ δηθαηψκαηα ζε απηή. Μφλν αλ κηα 

εθαξκνγή έρεη εγθαηαζηαζεί, κπνξεί λα ππάξμεη επηθνηλσλία κε ην πξνθίι ελφο ρξήζηε, λα 

ζηείιεη θαη λα ιάβεη κελχκαηα απφ απηφ. Τπάξρνπλ ακέηξεηεο εθαξκνγέο δηαζέζηκεο απηή ηε 

ζηηγκή. Κπκαίλνληαη απφ κηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θαιχηεξσλ θίισλ, ζε θνηλά 

ελδηαθέξνληα γηα ηαηλίεο κε ηνπο άιινπο, ή θαη ράξηεο ζρεηηθνχο κε ην πνπ έρεη ηαμηδέςεη ν 

ρξήζηεο. Απηέο νη εθαξκνγέο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ άηνκα εθηφο ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ 

Facebook θαη είλαη γλσζηνί σο Πξνγξακκαηηζηέο ηνπ Facebook (Facebook Developers). 

3.1.2 Δπιζκόπηζη ηης Προγραμμαηιζηικής Γιεπαθής (API)  

Οη ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ API ηνπ Facebook έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε 

δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε εθαξκνγψλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ Facebook. Μφλν κία Facebook 

εθαξκνγή επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζην API. O πξνγξακκαηηζκφο ζην Facebook κπνξεί λα 

πινπνηεζεί ζε δχν δηαθνξεηηθέο κνξθέο: α) Χο έλα άκεζν ζεκείν επαθήο κε ην ρξήζηε. Με 

άιια ιφγηα, αλ ν ρξήζηεο έρεη ζπκθσλήζεη λα ρξεζηκνπνηεί κηα εθαξκνγή ηνπ Facebook, ε 

εθαξκνγή κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε θαη λα αιιειεπηδξά κε απηφλ θαζψο θαη λα πξνζζέηεη 

ζρφιηα ζην βαζηθφ πξνθίι ηνπ ρξήζηε. β) Χο κηα εθαξκνγή εθηφο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο 

Facebook, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιεηηνπξγία "Facebook Connect"(ζχλδεζε κε ην Facebook). 

Με άιια ιφγηα, κηα ηζηνζειίδα πνπ ζπλδέεηαη κε κηα εθαξκνγή Facebook κπνξεί λα θάλεη 

θιήζεηο API ζην Facebook θαη λα ελεκεξψλεηαη κε πιεξνθνξίεο ηνπ ρξήζηε πνπ εθείλε ηε 

ζηηγκή ρξεζηκνπνηεί ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα ή ην πξφγξακκα. 

Σν βαζηθφ API  ηνπ Facebook ρξεζηκνπνηεί κία REST (Representational State Transfer) 

αξρηηεθηνληθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη θιήζεηο ζε κεζφδνπο ηνπ Facebook κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 
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γίλνληαη κε απνζηνιή HTTP GET ή POST αηηήζεσλ πξνο ηνλ API REST εμππεξεηεηή ηνπ 

Facebook (http://api.facebook.com/restserver.php). ρεδφλ φιεο νη γιψζζεο ππνινγηζηψλ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κέζσ HTTP κε ην δηαθνκηζηή REST 

ηνπ Facebook. Σέινο, ππάξρεη ην JavaScript API θαζψο θαη κεξηθέο ππνζηεξηθηηθέο 

«γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ», φπσο ε FQL (Γιψζζα Δξσηεκάησλ Facebook- Facebook 

Query Language), XFBML (eXtended FacεBook Markup Language), FBML (Facebook 

Markup Language, κία επέθηαζε ηεο HTML) θαη FBJS (JavaScript ζε Facebook 

Applications).  

H ηξέρνπζα κειέηε βαζίδεηαη ζε αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην API κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

2010. Ζ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ API θαη γεληθά αιιαγέο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Facebook 

κπνξνχλ λα βξεζνχλ λα βξεζνχλ ζηνλ «Υάξηε γηα πξνγξακκαηηζηέο» (Developer 

Roadmap)[21].  

3.1.3 Γσναηόηηηες για δημοζίεσζη περιετομένοσ 

REST Γηεπαθή: Απηέο νη κέζνδνη απνηεινχλ ην ρακειφηεξν επίπεδν πξνγξακκαηηζκνχ κε 

ηηο νπνίεο κπνξεί λα θιεζεί ην Facebook API θαη λα απνθηήζεη πιήξε ιεηηνπξγηθφηεηα. 

Όλνκα κεζόδνπ API Comments.add [458] 

Πεξηγξαθή: Ζ κέζνδνο απηή πξνζζέηεη έλα ζρφιην ζε έλα xid (κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ 

γηα έλα πιαίζην ζρνιίνπ) γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ρξήζηε. Απηή ε κέζνδνο  

ιεηηνπξγεί νπζηαζηηθά ζαλ ηε κέζνδν «stream.addComment» θαη επηηξέπεη 

ηελ πξνζζήθε ζρνιίσλ ζε <fb:comment>(HTML ζηνηρείν ηνπ Facebook ζην 

νπνίν πεξηιακβάλεηαη έλα ζρφιην κε ηε κνξθή πνπ εκθαλίδεηαη ζην πξνθίι 

ρξήζηε) ζηνηρείν κηαο εθαξκνγήο θαη ζηα πιαίζηα ζρνιίσλ(Comments 

Boxes). Αλ πξφθεηηαη γηα εθαξκνγή ππνινγηζηή, θαη φρη γηα εθαξκνγή ηνπ 

Facebook, πξέπεη ηφηε λα πεξάζεη έλα έγθπξν θιεηδί ζπλφδνπ, θαη κφλν ν 

ρξήζηεο πνπ ζπλδέεηαη κε ην θιεηδί ζπλφδνπ κπνξεί λα πξνζζέζεη 

ζρφιηα. Πξνθεηκέλνπ κηα εθαξκνγή λα δεκνζηεχζεη έλα ζρφιην, ν ρξήζηεο 

πξέπεη λα έρεη παξαρσξήζεη άδεηα δεκνζίεπζεο (publish_stream) ζε απηή. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML (Απηή ε θιήζε επηζηξέθεη έλα αλαγλσξηζηηθφ ζρνιίνπ (comment_id) 

εάλ ην ζρφιην πξνζηέζεθε πεηπρεκέλα, ή έλαλ θσδηθφ ιάζνπο αλ ε θιήζε 

ήηαλ απνηπρεκέλε ) 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη. Απαηηείηαη ην θξπθφ θιεηδί ζπλεδξίαο(session secret) ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

Facebook. 

Πεξηνξηζκνί API ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

xid Ναη* string 

 

Σν αλαγλσξηζηηθφ(xid ) ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

πιαηζίνπ ζρνιίσλ (Comments Box) ή κίαο 

εηηθέηαο «fb:comments».  

* Πξέπεη λα νξίδεηαη είηε ε παξάκεηξνο xid ή 

ην object_id. 

object_id Ναη* string 

 

Σν αλαγλσξηζηηθφ (object_id) ελφο 

αληηθεηκέλνπ ζην Facebook. Σν αληηθείκελν 

απηφ κπνξεί λα είλαη έλα βίληεν, κία 

ζεκείσζε, έλαο ζχλδεζκνο, κία θσηνγξαθία ή 

έλα θσηνγξαθηθφ άικπνπκ. εκεηψλεηαη φηη 
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γηα ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηα άικπνπκ, ην 

object_id πξέπεη λα έρεη αλαθηεζεί λσξίηεξα 

απφ ηνπο FQL πίλαθεο θσηνγξαθηψλ θαη 

άικπνπκ. 

* Πξέπεη λα νξίδεηαη είηε ε παξάκεηξνο xid ή 

ην object_id. 

text Ναη string 

 

Σν ζρφιην/θείκελν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

ηε κέζνδν, φπσο ην εηζήγαγε ν ρξήζηεο. 

uid πξναηξεηηθά int 

 

Σν αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε (user ID) εθ κέξνπο 

ηνπ νπνίνπ ζα πξνζηεζεί ην ζρφιην. Απηφ 

πξνεπηιέγεηαη ζην ρξήζηε ζχλνδν θαη ζα 

πξέπεη λα είλαη κφλν ν ρξήζηεο ζπλφδνπ αλ 

ρξεζηκνπνηείηαη έλα θιεηδί ζπλεδξίαο. 

title πξναηξεηηθά  string Ο ηίηινο πνπ ζπλδέεηαη κε ην ζηνηρείν ην 

νπνίν ν  ρξήζηεο ζρνιηάδεη.  

url πξναηξεηηθά  string Σν URL πνπ ζρεηίδεηαη κε ην αληηθείκελν ζην 

νπνίν ν ρξήζηεο ζρνιηάδεη.  

publish_to_stream πξναηξεηηθά  bool 

 

Τπνδεηθλχεη αλ κία ελεκέξσζε 

δξαζηεξηφηεηαο (Feed story) ζα έπξεπε λα 

δεκνζηεπηεί ζην πξνθίι ηνπ ρξήζηε, ζρεηηθά 

κε ην ζρφιην ην νπνίν γίλεηαη. Πξνεπηιεγκέλε 

είλαη ε ηηκή «ςεπδήο», θαη κπνξεί λα είλαη 

«αιεζήο» κφλν αλ ν ρξήζηεο έρεη 

παξαρσξήζεη εθηεηακέλα δηθαηψκαηα ζηελ 

εθαξκνγή.  

session_key πξναηξεηηθά  string 

 

Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, 

ή ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα 

εθηφο ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access 

).Σν θιεηδί ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα 

απφ ηνλ PHP πειάηε ηνπ Facebook. Οη 

εθαξκνγέο ππνινγηζηή θαη νη JavaScript 

βηβιηνζήθεο πξέπεη λα πεξάζεη έλα έγθπξν 

θιεηδί ζπλφδνπ. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

Comments.remove [131] 

Πεξηγξαθή: Απηή ε κέζνδνο αθαηξεί έλα ζρφιην απφ έλαλ xid αληηθείκελν γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ ρξήζηε (ή φρη). Οη εθαξκνγέο ππνινγηζηή πξέπεη λα παξέρνπλ έλα έγθπξν 

θιεηδί ζπλφδνπ, θαη κφλν ζρφιηα πνπ εθθξάζηεθαλ απφ ηνλ ρξήζηε κπνξνχλ 

λα απνκαθξπλζνχλ απφ απηφλ ην ρξήζηε. ηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην κπζηηθφ 

θιεηδί ηεο εθαξκνγήο, κηα εθαξκνγή κπνξεί λα αθαηξέζεη νπνηεζδήπνηε απφ 

ηηο παξαηεξήζεηο ηεο. 

URL: Γελ είλαη γλσζηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML (Ζ παξνχζα θήζε επηζηξέθεη «αιεζέο» αλ ην ζρφιην πνπ αθαηξέζεθε κε 

επηηπρία, ή έλαλ θσδηθφ ζθάικαηνο αλ ε θιήζε ήηαλ αλεπηηπρήο).  

HTTP κέζνδνο DELETE 
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Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη.  Κιεηδί ζπλφδνπ(Session secret) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

xid Ναη* string Σν αλαγλσξηζηηθφ(xid ) ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

πιαηζίνπ ζρνιίσλ (Comments Box) ή κίαο 

εηηθέηαο «fb:comments».  

* Πξέπεη λα νξίδεηαη είηε ε παξάκεηξνο xid ή ην 

object_id.  

object_id Ναη* string 

 

Σν αλαγλσξηζηηθφ (object_id) ελφο αληηθεηκέλνπ 

ζην Facebook. Σν αληηθείκελν απηφ κπνξεί λα 

είλαη έλα βίληεν, κία ζεκείσζε, έλαο ζχλδεζκνο, 

κία θσηνγξαθία ή έλα θσηνγξαθηθφ άικπνπκ. 

εκεηψλεηαη φηη γηα ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηα 

άικπνπκ, ην object_id πξέπεη λα έρεη αλαθηεζεί 

λσξίηεξα απφ ηνπο FQL πίλαθεο θσηνγξαθηψλ 

θαη άικπνπκ. 

* Πξέπεη λα νξίδεηαη είηε ε παξάκεηξνο xid ή ην 

object_id. 

comment_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ζρνιίνπ (comment_id), φπσο 

απηφ επηζηξέθεηαη απφ ηηο εληνιέο 

comments.add ή comments.get,θαη ην νπνίν 

πξφθεηηαη λα αθαηξεζεί. 

session_key πξναηξεηηθά  string 

 

Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ 

PHP πειάηε ηνπ Facebook. Οη εθαξκνγέο 

ππνινγηζηή θαη νη JavaScript βηβιηνζήθεο πξέπεη 

λα πεξάζεη έλα έγθπξν θιεηδί ζπλφδνπ. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Links.post [132] 

Πεξηγξαθή: Δπηηξέπεη έλαλ ρξήζηε λα αλαξηήζεη έλα ζχλδεζκν ζηνλ «ηνίρν»(Wall) ηνπ 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο. Πξηλ ε εθαξκνγή δχλαηαη λα δεκνζηεχεη έλα ζχλδεζκν 

ζην πξνθίι ελφο ρξήζηε, ν ρξήζηεο πξέπεη επεθηείλεη ηα δηθαηψκαηα share_item 

ηεο εθαξκνγήο. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/JSON  (Απηή ε κέζνδνο επηηξέπεη έλα αλαγλσξηζηηθφ ζπλδέζκνπ 

(link_id) αλ είλαη επηηπρήοl.). 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη.  (Απηή ε ιεηηνπξγία δελ απαηηεί θιεηδί ζπλφδνπ (θιεηδί ζπλφδνπ), εθηφο 

θαη αλ θαιείηαη απφ κία εθαξκνγή ππνινγηζηή. Απηή ε  κέζνδνο κπνξεί λα 

θιεζεί ρξεζηκνπνηψληαο έλα θιεηδί ζπλεδξίαο(session secret), θαη φρη έλα 

κπζηηθφ θιεηδί εθαξκνγήο(application secret). ) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 
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api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

session_key πξναηξεηηθά   string 

 

Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP 

πειάηε ηνπ Facebook.  

Call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε ,ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 

Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

url Ναη string Ζ δηεχζπλζε URL γηα ηνλ ζχλδεζκν πνπ 

αλαξηάηαη. 

comment Ναη string Σν ζρφιην ην νπνίν ν ρξήζηεο ζπκπεξηιακβάλεη 

καδί κε ηνλ ζχλδεζκν.  

uid Ναη int Σν αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε ν νπνίνο αλαξηά ηνλ 

ζχλδεζκν.  

image πξναηξεηηθά  string Ζ απφιπηε δηεχζπλζε URL κηαο εηθφλα ζηε 

ζειίδα φπνπ δεκνζηεχηεθε. Μπνξεί λα 

θαζνξηζηεί απηφ ην URL ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

εληνιή links.preview. Δάλ ην URL ηεο εηθφλαο 

δελ ηαηξηάδεη κε κία απφ ηηο εηθφλεο ζηε ζειίδα 

πνπ δίλεηαη, ή αλ δελ θαζνξηζηεί απηή ε 

παξάκεηξνο, ε πξψηε εηθφλα πνπ νξίδνληαη ζηα 

κεηαδεδνκέλα εκθαλίδεηαη καδί κε ηελ αλάξηεζε. 

format πξναηξεηηθά  string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθά  string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά 

ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή 

API ηνπ Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη 

θπξίσο γηα λα επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο 

γλσζηή σο JSONP, θαη ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML 
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φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ ζπλάξηεζε ζα θιεζεί 

κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο παξάκεηξνο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Links.preview [133] 

Πεξηγξαθή: Ζ κέζνδνο απηή επηζηξέθεη κηα πξψηε απεηθφληζε ελφο αλαξηψκελνπ 

ζπλδέζκνπ φπσο απηφο ζα εκθαληδφηαλ ζαλ επηζχλαςε ζην πξνθίι ηνπ ρξήζηε.  

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/JSON  (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη έλα αληηθείκελν ηχπνπ 

stream_attachment, εάλ είλαη επηηπρήο) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη.  (Απηή ε ιεηηνπξγία δελ απαηηεί θιεηδί ζπλφδνπ (θιεηδί ζπλφδνπ), εθηφο 

θαη αλ θαιείηαη απφ κία εθαξκνγή ππνινγηζηή. Απηή ε  κέζνδνο κπνξεί λα 

θιεζεί ρξεζηκνπνηψληαο έλα θιεηδί ζπλεδξίαο(session secret), θαη φρη έλα 

κπζηηθφ θιεηδί εθαξκνγήο(application secret). ) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

session_key πξναηξεηηθά   string 

 

Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP 

πειάηε ηνπ Facebook.  

Call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 

Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

url Ναη string Ζ δηεχζπλζε URL γηα ηνλ ζχλδεζκν πνπ 

αλαξηάηαη. 
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format πξναηξεηηθά  string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθά  string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά 

ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή 

API ηνπ Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη 

θπξίσο γηα λα επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο 

γλσζηή σο JSONP, θαη ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML 

φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ ζπλάξηεζε ζα θιεζεί 

κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο παξάκεηξνο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Notes.create [134] 

Πεξηγξαθή: Δπηηξέπεη ζε έλαλ ρξήζηε λα γξάςεη έλα ζεκείσκα ζην Facebook κέζσ κίαο  

εθαξκνγήο. Πξηλ ν ρξήζηεο δχλαηαη λα γξάςεη έλα ζεκείσκα, πξέπεη λα παξέρεη 

ζηελ εθαξκνγή ηελ εθηεηακέλα δηθαηψκαηα "create_note" . 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/JSON  (Δάλ είλαη επηηπρήο, απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη έλα 

αλαγλσξηζηηθφ ζεκείσζεο (note_id) ηεο ζεκείσζεο ε νπνία κφιηο 

δεκηνπξγήζεθε.) 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη.  (Απηή ε ιεηηνπξγία δελ απαηηεί θιεηδί ζπλφδνπ (θιεηδί ζπλφδνπ), εθηφο 

θαη αλ θαιείηαη απφ κία εθαξκνγή ππνινγηζηή.) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

Call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 

Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 
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uid Ναη int Σν αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε (user ID) ηνπ ρξήζηε 

πνπ δεκνζηεχεη ηνλ ζχλδεζκν.  

title Ναη string Ο ηίηινο ηεο ζεκείσζεο. 

content Ναη string Σν πεξηερφκελν ηεο ζεκείσζεο.  

session_key πξναηξεηηθά  string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP 

πειάηε ηνπ Facebook. 

format πξναηξεηηθά  string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθά  string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά 

ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή 

API ηνπ Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη 

θπξίσο γηα λα επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο 

γλσζηή σο JSONP, θαη ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML 

φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ ζπλάξηεζε ζα θιεζεί 

κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο παξάκεηξνο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Notes.delete[135] 

Πεξηγξαθή: Δπηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα δηαγξάςεη κηα ζεκείσζε Facebook πνπ γξάθηεθε 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο. Πξηλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηαγξάςεη ην ζεκείσκα, πξέπεη 

λα παξέρεη ζηελ εθαξκνγή ηελ εθηεηακέλα δηθαηψκαηα "create_note" . 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/JSON  (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη «true» εάλ είλαη επηηπρήο) 

HTTP κέζνδνο DELETE 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη.  (Απηή ε ιεηηνπξγία δελ απαηηεί θιεηδί ζπλφδνπ (θιεηδί ζπλφδνπ), εθηφο 

θαη αλ θαιείηαη απφ κία εθαξκνγή ππνινγηζηή.) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

Call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν 

απφ ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ 

δεπηεξνιέπηνπ, φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε 

ηεο PHP. Δάλ θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε 

(client), δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε 
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θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 

φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ 

API. Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  

πειάηε(client), δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε 

θάζε θιήζε. 

Note_id Ναη int Σν αλαγλσξηζηηθφ ( ID) ηεο ζεκείσζεο ε νπνία 

θαη πξφθεηηαη λα δηαγξαθεί.  

title Ναη string Ο ηίηινο ηνπ ζεκεηψκαηνο  

content Ναη string Σν πεξηερφκελν ηνπ ζεκεηψκαηνο . 

session_key πξναηξεηηθά  string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP 

πειάηε ηνπ Facebook. 

format πξναηξεηηθά  string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε 

ηηκή είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθά  string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά 

ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή 

API ηνπ Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη 

θπξίσο γηα λα επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο 

γλσζηή σο JSONP, θαη ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML 

φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ ζπλάξηεζε ζα θιεζεί 

κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο παξάκεηξνο. 

uid πξναηξεηηθά  int Σν αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε (user ID) πνπ 

δηαγξάθεη ηε ζεκείσζε. Δάλ δελ δεισζεί 

ρξήζηεο, πξφθεηηαη γηα ηνλ ρξήζηε ηεο 

ηξέρνπζαο ζπλφδνπ. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Notes.edit [136] 

Πεξηγξαθή: Δπηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα επεμεξγαζηεί κηα ζεκείσζε Facebook. Πξηλ ν 

ρξήζηεο κπνξέζεη λα επεμεξγαζηεί ην ζεκείσκα, πξέπεη λα παξέρεη ζηελ 

εθαξκνγή ηελ εθηεηακέλα δηθαηψκαηα "create_note" . 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/JSON  (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη «true» εάλ είλαη επηηπρήο) 

HTTP κέζνδνο PUT 
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Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη.  (Απηή ε ιεηηνπξγία δελ απαηηεί θιεηδί ζπλφδνπ (θιεηδί ζπλφδνπ), εθηφο 

θαη αλ θαιείηαη απφ κία εθαξκνγή ππνινγηζηή.) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο  εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

Call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 

Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

Note_id Ναη int Σν αλαγλσξηζηηθφ ( ID) ηεο ζεκείσζεο ε νπνία 

θαη πξφθεηηαη λα επεμεξγαζηεί.  

title Ναη string Ο ηίηινο ηνπ ζεκεηψκαηνο  

content Ναη string Σν πεξηερφκελν ηνπ ζεκεηψκαηνο . 

session_key πξναηξεηηθά  string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP 

πειάηε ηνπ Facebook. 

format πξναηξεηηθά  string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθά  string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά 

ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή 

API ηνπ Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη 

θπξίσο γηα λα επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο 

γλσζηή σο JSONP, θαη ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML 

φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ ζπλάξηεζε ζα θιεζεί 

κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο παξάκεηξνο. 

 



 

41 
 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Status.set [137] 

Πεξηγξαθή: Δλεκεξψλεη ηελ θαηάζηαζε ελφο ρξήζηε ζην  Facebook κέζσ κηαο εθαξκνγήο. 

Πξηλ κία εθαξκνγή κπνξεί λα αλαλεψζεη ηελ θαηάζηαζε ελφο  ρξήζηε, ν 

ρξήζηεο νθείιεη λα ρνξεγήζεη εθηεηακέλα δηθαηψκαηα «status_update». Ζ 

παξνχζα πξφζθιεζε είλαη κηα εμνξζνινγηζκέλε έθδνζε ηνπ users.setStatus, 

θαζψο παίξλεη ιηγφηεξα νξίζκαηα. 

Γηα εθαξκνγέο ηζηνχ, ζα πξέπεη λα δνζεί είηε ε ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε παξνχζα θιήζε ή ην θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ 

ρξήζηε, αιιά φρη θαη ηα δχν. Γηα λα νξηζηεί ε θαηάζηαζε κίαο ζειίδαο ηνπ 

Facebook, πξέπεη λα πεξαζηεί ην αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε (uid) ηεο ζειίδα. 

Χζηφζν, εάλ ε αίηεζε είλαη κηα εθαξκνγή ππνινγηζηή, έλα έγθπξν θιεηδί 

ζπλφδνπ είλαη απαξαίηεην γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Γελ πξέπεη λα δνζεί ε 

παξάκεηξνο uid. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/JSON  (1 αλ είλαη επηηπρήο , 0 αλ είλαη αλεπηηπρήο , ή έλαο θσδηθφο 

ιάζνπο) 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη.  (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί ρξεζηκνπνηψληαο έλα θιεηδί ζπλφδνπ 

(session secret), θαη φρη κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application secret ). Γηα 

παξάδεηγκα, γηα κία  Facebook Connect ηζηνζειίδα ή κηα εθαξκνγή 

ππνινγηζηή) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

Call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 

Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

session_key πξναηξεηηθά  string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ νπνίνπ ε θαηάζηαζε 

ζειίδαο νξίδεηαη .  
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εκείσζε: Έλα θιεηδί ζπλφδνπ απαηηείηαη πάληα 

γηα εθαξκνγέο ππνινγηζηή. Απαηηείηαη γηα 

εθαξκνγέο ηζηνχ κφλν φηαλ ην uid ηνπ ρξήζηε 

δελ νξίδεηαη.  

format πξναηξεηηθά  string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθά  string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά 

ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή 

API ηνπ Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη 

θπξίσο γηα λα επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο 

γλσζηή σο JSONP, θαη ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML 

φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ ζπλάξηεζε ζα θιεζεί 

κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο παξάκεηξνο. 

status πξναηξεηηθά  string Σν κήλπκα θαηάζηαζεο ρξήζηε πνπ πξφθεηηαη λα 

νξηζηεί.  

εκείσζε: Σν κέγηζην κέγεζνο κελχκαηνο είλαη 

255 ραξαθηήξεο. Μελχκαηα κεγαιχηεξα 

πξφθεηηαη λα θφβνληαη θαη λα ζπκπιεξψλνληαη κε 

απνζησπεηηθά 

uid πξναηξεηηθά  int Σν αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε ηνπ ρξήζηε πνπ 

αλαλεψλεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ. Αλ δελ νξηζηεί ν 

ρξήζηεο, νξίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε ηεο ηξέρνπζαο 

ζπλφδνπ. 

εκείσζε: Απηή ε παξάκεηξνο εθαξκφδεηαη κφλν 

ζε  εθαξκνγέο ηζηνχ θαη απαηηείηαη απφ απηέο 

κφλν φηαλ δελ νξίδεηαη ην θιεηδί ζπλφδνπ. Σν 

Facebook αγλνεί απηή ηε κέζνδν αλ κεηαθέξεηαη 

απφ κηα εθαξκνγή ππνινγηζηή.  

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Stream.addComment [138] 

Πεξηγξαθή: Ζ κέζνδνο απηή πξνζζέηεη έλα ζρφιην γηα αλάξηεζε πνπ έρεη ήδε δεκνζηεπζεί 

ζηνλ Σνίρν (Wall) ελφο ρξήζηε. 

Καλφλεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηζρχνπλ γηα ηηο αλαξηήζεηο ζηηο 

νπνίεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη ηα ζρφιηα. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη 

ζε ζέζε λα δνπλ ηελ αλάξηεζε πξνθεηκέλνπ ψζηε λα επηηξέςεη ε εθαξκνγή 

ζηνλ ρξήζηε λα πξνζζέζεη έλα ζρφιην ζηελ αλάξηεζε. 

Οη εθαξκνγέο ππνινγηζηή πξέπεη λα πεξάζνπλ έλα έγθπξν θιεηδί ζπλφδνπ, θαη 

κφλν ν ρξήζηεο πνπ ζπλδέεηαη κε ην θιεηδί ζπλφδνπ κπνξεί λα πξνζζέζεη 

παξαηεξήζεηο. Άιιεο εθαξκνγέο κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα 

πξνζζέηνπλ ζρφιηα ζε θάζε αλάξηεζε πνπ ν  ρξήζηεο κπνξεί λα δεη, εθφζνλ ε 

εθαξκνγή έρεη έλα έγθπξε αλαγλσξηζηηθφ αλάξηεζεο (post_id). 

Πξνθεηκέλνπ κία εθαξκνγή λα επηηξέςεη ζε έλαλ ρξήζηε λα πξνζζέζεη έλα 

ζρφιην, φηη ν ρξήζηεο πξέπεη θάλεη δεθηφ ην αίηεκα ηεο εθαξκνγήο γηα 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα αλάξηεζεο  (publish_stream).  

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 
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επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML (Απηή ε θιήζε επηζηξέθεη έλα αλαγλσξηζηηθφ ζρνιίνπ (comment_id) 

εάλ ην ζρφιην πξνζηεζεί επηηπρψο, ή έλα κήλπκα ιάζνπο αλ ε θιήζε ήηαλ 

αλεπηηπρήο.) 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη.  (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί ρξεζηκνπνηψληαο έλα θιεηδί ζπλφδνπ 

(session secret), θαη φρη κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application secret ).) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

session_key πξναηξεηηθά  string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access).Σν θιεηδί 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ 

PHP πειάηε ηνπ Facebook. Οη εθαξκνγέο 

ππνινγηζηή πξέπεη λα πεξλάλε ην θιεηδί 

ζπλφδνπ (θαη λα έρνπλ εθηεηακέλα δηθαηψκαηα 

publish_stream  απφ ηνλ ρξήζηε). Οη ππφινηπεο 

εθαξκνγέο ρξεηάδνληαη κφλν εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα publish_stream. 

uid πξναηξεηηθά  string Ο θσδηθφο ηαπηφηεηαο ρξήζηε πνπ πξνζζέηεη ην 

ζρφιην. Δάλ απηή ε παξάκεηξνο δελ έρεη 

θαζνξηζηεί, ηφηε απφ πξνεπηινγή είλαη ν 

ρξήζηεο ηεο ηξέρνπζαο  ζπλφδνπ. 

εκείσζε: Απηή ε παξάκεηξνο ηζρχεη κφλν γηα 

εθαξκνγέο ηζηνχ θαη απαηηείηαη απφ απηέο 

κφλνλ αλ ην session_key δελ πξνζδηνξίδεηαη. Σν 

Facebook αγλνεί απηήλ ηελ παξάκεηξν, αλ 

πεξαζηεί απφ κία εθαξκνγή ππνινγηζηή. 

post_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο αλάξηεζεο γηα ηελ νπνία 

ζα πξνζηεζεί ην ζρφιην.  

comment Ναη string Σν θείκελν γηα ην ζρφιην. Τπάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα κνξθνπνηεζεί ην ζρφιην κε 

HTML ή FBML. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Stream.addLike[139] 

Πεξηγξαθή: Ζ κέζνδνο απηή επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα πξνζζέζεηε έλα «κνπ αξέζεη» ζε 

θάζε αλάξηεζε πνπ κπνξεί λα δεη. Έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα βαζκνινγήζεη 

(«κνπ αξέζεη») κία αλάξηεζε κφλν κία θνξά. 

 

Οη εθαξκνγέο ππνινγηζηή πξέπεη λα πεξάζνπλ έλα έγθπξν θιεηδί ζπλφδνπ, θαη 

κφλν ν ρξήζηεο πνπ ζπλδέεηαη κε ην θιεηδί ζπλφδνπ κπνξεί λα αμηνινγήζεη 

ηελ αλάξηεζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν πξνθαζνξηζκέλνο ρξήζηεο κπνξεί λα 

πξνηείλεη ηελ αλάξηεζε. 

 

Πξνθεηκέλνπ έλαο ρξήζηεο λα αμηνινγήζεη κία αλάξηεζε, πξέπεη λα θάλεη 

δεθηφ ην αίηεκα ηεο εθαξκνγήο γηα εθηεηακέλα δηθαηψκαηα publish_stream. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 
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επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML  (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη «αιεζέο» αλ είλαη επηηπρήο, αιιηψο 

«ςεπδέο» θαη έλα θσδηθφ ιάζνπο αλ απνηπγράλεη.) 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη.  (Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα θιεζεί ρξεζηκνπνηψληαο κηα κπζηηθφ θιεηδί 

ζπλεδξίαο, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (γηα παξάδεηγκα, γηα κηα 

ηζηνζειίδα Facebook Connect ή κία εθαξκνγή ππνινγηζηή). 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

session_key Ναη string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP 

πειάηε ηνπ Facebook. Οη εθαξκνγέο ππνινγηζηή 

πξέπεη λα πεξλάλε ην θιεηδί ζπλφδνπ (θαη λα 

έρνπλ εθηεηακέλα δηθαηψκαηα publish_stream  

απφ ηνλ ρξήζηε). Οη ππφινηπεο εθαξκνγέο 

ρξεηάδνληαη κφλν εθηεηακέλα δηθαηψκαηα 

publish_stream. 

uid Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε (user ID) ηνπ ρξήζηε 

πνπ αμηνινγεί ηελ αλάξηεζε. Δάλ απηή ε 

παξάκεηξνο δελ έρεη θαζνξηζηεί, ηφηε απφ 

πξνεπηινγή είλαη ν ρξήζηεο ζπλφδνπ. 

εκείσζε: Απηή ε παξάκεηξνο ηζρχεη κφλν γηα 

εθαξκνγέο ηζηνχ θαη απαηηείηαη απφ απηέο κφλνλ 

αλ ην θιεηδί ζπλφδνπ (θιεηδί ζπλφδνπ) δελ 

θαζνξίδεηαη. Σν Facebook αγλνεί απηήλ ηελ 

παξάκεηξν, αλ πεξαζηεί απφ κία εθαξκνγή 

ππνινγηζηή. 

post_id πξναηξεηηθά  string Σν αλαγλσξηζηηθφ(ID) ηεο αλάξηεζεο  (post). 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Stream.publish [140] 

Πεξηγξαθή: Ζ κέζνδνο απηή δεκνζηεχεη κηα αλάξηεζε ζην ξεχκα ζρνιίσλ ηνπ Σνίρνπ (Wall) 

ελφο θίινπ ή κηαο Facebook ζειίδαο, νκάδαο ή γεγνλφηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ 

ρξήζηε ηεο  ηξέρνπζαο ζπλφδνπ ή κε ηνλ θαζνξηζκέλν ρξήζηε. Απφ πξνεπηινγή, 

ε παξνχζα θιήζε δεκνζηεχεη ζηνλ Σνίρν ηνπ ρξήζηε ηεο ηξέρνπζαο ζπλφδνπ, 

αιιά αλ έρεη νξηζηεί έλα αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε (user ID), έλα αλαγλσξηζηηθφ 

κίαο Facebook ζειίδαο (Page ID), έλα αλαγλσξηζηηθφ νκάδαο  (group), ή έλα 

αλαγλσξηζηηθνχ γεγνλφηνο (event) σο αλαγλσξηζηηθφ πξννξηζκνχ (target_id), 

ηφηε ε αλάξηεζε εκθαλίδεηαη ζηνλ Σνίρν ηνπ ζηφρνπ, θαη φρη ζην ρξήζηε πνπ 

αλαξηά ην αληηθείκελν.  

Σν κήλπκα εκθαλίδεηαη επίζεο ζηε ξνή πιεξνθνξηψλ (News Feeds) ηνπ θάζε 

ρξήζηε πνπ ζπλδέεηαη ηφζν κε ηνλ δξάζηε, φζν θαη κε ηνλ ζηφρν ηεο αλάξηεζεο. 

Πξηλ ε εθαξκνγή κπνξεί λα δεκνζηεχζεη ζην ξεχκα εηδήζεσλ (public stream)  κε 

ηε κέζνδν απηή, ν ρξήζηεο ή ε ζειίδα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ ην αίηεκα γηα 

επέθηαζε ηεο άδεηαο  publish_stream. Δάλ ν ρξήζηεο είρε πξνεγνπκέλσο 

ρνξεγήζεη ζηελ εθαξκνγή ηελ άδεηα λα δεκνζηεχζεη ηζηνξίεο  ζηε ξνή 
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πιεξνθνξηψλ (News Feed) απηφκαηα, ηφηε ε εθαξκνγή δελ ρξεηάδεηαη λα δεηά 

άδεηα γηα λα θαιέζεη ηε κέζνδν απηή. 

εκείσζε: Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ζηνπο ρξήζηεο ν έιεγρνο γηα ην ηη 

δεκνζηεχεηαη ζην ξεχκα εηδήζεψλ ηνπο, θφξκεο ηξνθνδνζίαο εηδήζεσλ (Feed 

Forms πνπ εκθαλίδνληαη κε ηηο εληνιέο  Facebook.streamPublish ή 

FB.Connect.streamPublish) ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη αληί γηα ηελ εληνιή 

stream.publish. Ζ κέζνδνο απηή πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ θφξκεο ηξνθνδνζίαο  δελ είλαη δηαζέζηκα ή δελ έρνπλ λφεκα ζηε θπζηθή 

ξνή εξγαζίαο.  

Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζζέζνπλ ην δηθφ ηνπο 

κήλπκα ζηελ αλάξηεζε. 

Γηα ηελ παξνρή πινχζηνπ πεξηερνκέλνπ, φπσο αξρεία MP3 ήρνπ, Flash, ή κηα 

εηθφλα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πεξαζηεί έλα πξνθαζνξηζκέλν JSON-

θσδηθνπνηεκέλν αληηθείκελν πνπ νλνκάδεηαη «επηζχλαςε». Σν Facebook 

κνξθνπνηεί ηελ επηζχλαςε ζε αλάξηεζε.  

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/JSON (Ζ παξνχζα θιήζε επηζηξέθεη έλα αλαγλσξηζηηθφ αλάξηεζεο 

(post_id) πνπ πεξηέρεη ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ζηνηρείνπ κεηά απφ επηηπρή 

δεκνζίεπζε. Δάλ ε θιήζε απνηπγράλεη, επηζηξέθεη έλαλ θσδηθφ ζθάικαηνο αλη 

'απηνχ.) 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη.  (Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα θιεζεί ρξεζηκνπνηψληαο κηα κπζηηθφ θιεηδί 

ζπλεδξίαο, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (γηα παξάδεηγκα, γηα κηα 

ηζηνζειίδα Facebook Connect ή κία εθαξκνγή ππνινγηζηή). 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

session_key πξναηξεηηθά  string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή ην 

θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν ρξήζηεο 

έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο ζχλδεζεο 

πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί ζπλφδνπ 

πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP πειάηε ηνπ 

Facebook. Οη εθαξκνγέο ππνινγηζηή πξέπεη λα 

πεξλάλε ην θιεηδί ζπλφδνπ (θαη λα έρνπλ 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα publish_stream  απφ ηνλ 

ρξήζηε). Οη ππφινηπεο εθαξκνγέο ρξεηάδνληαη κφλν 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα publish_stream. 

format πξναηξεηηθά  string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί λα 

είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθά  string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά ηελ 

ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή API ηνπ 

Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη θπξίσο γηα λα 

επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο γλσζηή σο JSONP, θαη 

ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ 

ζπλάξηεζε ζα θιεζεί κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη 

σο παξάκεηξνο. 
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message Ναη string Σν κήλπκα πνπ ν ρξήζηεο εηζάγεη γηα ηελ αλάξηεζε 

φηαλ θαη ζα δεκνζηεπηεί. 

attachement πξναηξεηηθά  object Έλα JSON-θσδηθνπνηεκέλν αληηθείκελν πνπ 

πεξηέρεη ην θείκελν ηεο αλάξηεζεο, ζρεηηθνχο 

ζπλδέζκνπο, έλα είδνο πνιπκέζσλ (εηθφλα, mp3, 

flash). 

 

εκείσζε: Αλ ρξεζηκνπνηεζεί απηή ε θιήζε γηα λα 

ελεκεξσζεί ε θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε, δελ πξέπεη λα 

πεξάζεη κία επηζχλαςε. Σν πεξηερφκελν ηεο 

παξακέηξνπ ηνπ κήλπκα ζα γίλεη ε λέα θαηάζηαζε 

ηνπ ρξήζηε θαη ζα εκθαληζηεί ζην επάλσ κέξνο ηνπ 

πξνθίι ηνπ.  

action_links πξναηξεηηθά  array Μηα ζεηξά απφ JSON-θσδηθνπνηεκέλα αληηθείκελα 

κε ζπλδέζκνπο, ηα νπνία πεξηέρνπλ  ην θείκελν ηνπ 

ζπλδέζκνπ θαη ηνλ ππέξ-ζχλδεζκν (hyperlink). 

target_id πξναηξεηηθά  string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ρξήζηε, ηεο ζειίδαο, ηεο 

νκάδα, ή ηεο εθδήισζεο  ζην νπνίν ε εθαξκνγή 

δεκνζηεχεη ην πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο. Δάλ έλα 

target_id ρξεζηκνπνηεζεί, ε αλάξηεζε εκθαλίδεηαη 

ζηνλ Σνίρν ηνπ πξνθίι ηνπ ζηφρνπ.  

εκείσζε: Δάλ έλα αλαγλσξηζηηθφ ζειίδαο νξίδεηαη 

σο ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ρξήζηε (uid) πνπ ζηέιλεη 

ηελ αλάξηεζε, δελ κπνξεί λα νξηζηεί θαη σο ζηφρνο 

ηεο δεκνζίεπζεο (target_id). Οη ζειίδεο δελ 

κπνξνχλ λα γξάςνπλ ζηνπο ηνίρνπο άιισλ 

ρξεζηψλ. 

uid πξναηξεηηθά  string Σν αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε ή ζειίδαο ζην νπνίν 

γίλεηαη ε δεκνζίεπζε ηεο αλάξηεζεο. Δάλ απηή ε 

παξάκεηξνο δελ έρεη θαζνξηζηεί, ηφηε απφ 

πξνεπηινγή γίλεηαη ν ρξήζηεο ζπλφδνπ. Αλ έλα 

θιεηδί ζπλφδνπ (θιεηδί ζπλφδνπ) είρε 

πξνζδηνξηζηεί, θαη απηφο ν ρξήζηεο ζχλνδνο  είλαη ν 

δηαρεηξηζηήο κίαο ζειίδα, ηφηε ην αλαγλσξηζηηθφ 

ζειίδαο (Page ID) κπνξεί λα νξηζηεί εδψ 

πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηεχζεη ζε απηή ζειίδα γηα ηελ 

νπνία ν ρξήζηεο ζχλνδνο είλαη δηαρεηξηζηήο. 

εκείσζε: Δάλ έλα αλαγλσξηζηηθφ ζειίδαο νξίδεηαη 

σο ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ρξήζηε (uid) πνπ ζηέιλεη 

ηελ αλάξηεζε, δελ κπνξεί λα νξηζηεί θαη σο ζηφρνο 

ηεο δεκνζίεπζεο (target_id). Οη ζειίδεο δελ 

κπνξνχλ λα γξάςνπλ ζηνπο ηνίρνπο άιισλ 

ρξεζηψλ. 

privacy πξναηξεηηθά  object Έλα JSON-θσδηθνπνηεκέλν αληηθείκελν πνπ 

θαζνξίδεη ηηο ξπζκίζεηο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ 

γηα ηηο αλαξηήζεηο, ηα βίληεν, ή ηα άικπνπκ. 

Πεξηέρεη ηα παξαθάησ πεδία: 

 value (string): Ζ ηηκή ηεο πξνζηαζίαο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο γηα ην αληηθείκελν, 

πξνζδηνξίδεηαη σο  κία απφ ηηο εμήο  

EVERYONE, CUSTOM, ALL_FRIENDS, 

NETWORKS_FRIENDS, 
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FRIENDS_OF_FRIENDS. 

  friends (string): Γηα ηε ξχζκηζε CUSTOM ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάκεηξν, απηφ ππνδεηθλχεη πνηνί 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα δνπλ ην αληηθείκελν. 

Μπνξεί λα είλαη EVERYONE, 

NETWORKS_FRIENDS (φηαλ ην αληηθείκελν 

είλαη νξαηά απφ ηα δίθηπα ρξήζηε θαη ηνπο 

θίινπο ηνπ), FRIENDS_OF_FRIENDS, 

ALL_FRIENDS, SOME_FRIENDS, SELF, ή 

NO_FRIENDS (φηαλ ην αληηθείκελν κπνξεί λα 

δεη θάπνηνο  απφ έλα δίθηπν κφλν). 

 networks (string): Γηα ηε ξχζκηζε CUSTOM, 

θαζνξίζηε κηα ιίζηα -ρσξηζκέλε κε θφκκαηα- 

ησλ αλαγλσξηζηηθψλ ησλ δηθηχσλ πνπ κπνξνχλ 

λα δνπλ ην αληηθείκελν πνπ αλαξηάηαη, ή 1 γηα 

φια ηα δίθηπα ηνπ ρξήζηε. 

 allow(string): ηαλ ην πεδίν ―friends‖, φπσο 

πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, νξίδεηαη ζηελ ηηκή 

SOME_FRIENDS, ην πεδίν απηφ θαζνξίδεη κηα 

ιίζηα -ρσξηζκέλε κε θφκκαηα- ησλ 

αλαγλσξηζηηθψλ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ θίισλ πνπ 

κπνξνχλ λα δνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δεκνζίεπζε. 

  deny (string):  ηαλ ην πεδίν ―friends‖ νξίδεηαη 

σο SOME_FRIENDS, εδψ θαζνξίδεηαη κηα ιίζηα 

-ρσξηζκέλε κε θφκκαηα- ησλ αλαγλσξηζηηθψλ 

ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ θίισλ πνπ δελ κπνξνχλ λα 

δνπλ ηε δεκνζίεπζε. 

 

Μφλν ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηηο ξπζκίζεηο 

απνξξήηνπ γηα ηελ αλάξηεζε. Μηα δηεπαθή πνπ 

επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα πξνζδηνξίδεη ηηο ξπζκίζεηο  

απνξξήηνπ. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Stream.remove[141] 

Πεξηγξαθή: Απηή ε κέζνδνο αθαηξεί κηα αλάξηεζε απφ ηνλ Σνίρν ελφο ρξήζηε ή κηαο 

εθδήισζεο. Ζ αλάξηεζε επίζεο ζα αθαηξεζεί απφ ηνλ ρξήζηε θαη απφ ηελ ξνή 

εηδήζεσλ ησλ θίισλ ηνπ ρξήζηε. 

Γηα πξνθίι ρξεζηψλ, ε εθαξκνγή κπνξεί λα αθαηξέζεη κφλν αλαξηήζεηο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ κέζα απφ απηή. 

Οη εθαξκνγέο ππνινγηζηή πξέπεη λα πεξάζνπλ έλα έγθπξν θιεηδί ζπλφδνπ, θαη 

λα αθαηξέζνπλ αλαξηήζεηο  κφλν ζρεηηδφκελεο κε ηνλ ρξήζηε πνπ ζπλδέεηαη κε 

ην θιεηδί ζπλφδνπ. Οη ππφινηπεο  εθαξκνγέο κπνξνχλ λα δηαγξάςνπλ 

νπνηαδήπνηε αλάξηεζε έρνπλ δεκνζηεχζεη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ην  

έγθπξν αλαγλσξηζηηθφ αλάξηεζεο (post_id) . Οη εθαξκνγέο ηζηνχ πξέπεη λα 

πεξάζνπλ είηε έλα έγθπξν θιεηδί ζπλφδνπ ή έλα αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε (user 

ID). 

Γηα λα αθαηξεζεί έλα κήλπκα απφ ηνλ Σνίρν ελφο ρξήζηε ή κίαο εθδήισζεο, ν 

ηξέρνλ ρξήζηεο πξέπεη λα δψζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα δηθαηψκαηα 
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publish_stream. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML (Απηή ε θιήζε επηζηξέθεη «true» αλ ε αλάξηεζε (post) αθαηξέζεθε, ή 

«false» θαη έλαλ θσδηθφ ζθάικαηνο, εάλ ε αλάξηεζε δελ έρεη αθαηξεζεί) 

HTTP κέζνδνο DELETE 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη.  (Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα θιεζεί ρξεζηκνπνηψληαο κηα κπζηηθφ θιεηδί 

ζπλεδξίαο, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (γηα παξάδεηγκα, γηα κηα 

ηζηνζειίδα Facebook Connect ή κία εθαξκνγή ππνινγηζηή). 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

session_key πξναηξεηηθά  string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή ην 

θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν ρξήζηεο 

έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο ζχλδεζεο 

πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί ζπλφδνπ 

πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP πειάηε ηνπ 

Facebook. Οη εθαξκνγέο ππνινγηζηή πξέπεη λα 

πεξλάλε ην θιεηδί ζπλφδνπ (θαη λα έρνπλ 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα publish_stream  απφ ηνλ 

ρξήζηε). Οη ππφινηπεο εθαξκνγέο ρξεηάδνληαη 

κφλν εθηεηακέλα δηθαηψκαηα publish_stream. 

post_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηνπ κελχκαηνο πνπ πξφθεηηαη 

λα αθαηξεζεί.  

uid πξναηξεηηθά  string Σν αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε ηνπ ρξήζηε ηνπ νπνίνπ 

ην κήλπκα πξφθεηηαη λα δηαγξαθεί. Δάλ απηή ε 

παξάκεηξνο δελ έρεη θαζνξηζηεί, ηφηε απφ 

πξνεπηινγή πξφθεηηαη γηα ην ρξήζηε ζπλφδνπ. 

εκείσζε: Απηή ε παξάκεηξνο ηζρχεη κφλν γηα 

εθαξκνγέο Web θαη απαηηείηαη απφ απηέο κφλνλ αλ 

ν ην θιεηδί ζπλφδνπ (θιεηδί ζπλφδνπ) δελ 

πξνζδηνξίδεηαη. Σν Facebook αγλνεί απηήλ ηελ 

παξάκεηξν, αλ απνζηαιεί απφ κία εθαξκνγή 

ππνινγηζηή. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Stream.removeComment[142] 

Πεξηγξαθή: Απηή ε κέζνδνο αθαηξεί έλα ζρφιην απφ κηα αλάξηεζε. 

Καλφλεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηζρχνπλ γηα ηηο αλαξηήζεηο απφ ηηο 

νπνίεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηαγξάςεη ηα ζρφιηα. Δάλ ε αλάξηεζε βξίζθεηαη 

ζηνλ Σνίρν ηνπ ρξήζηε, νπνηαδήπνηε παξαηήξεζε κπνξεί λα δηαγξαθεί. Αλ ε 

αλάξηεζε βξίζθεηαη ζηνλ Σνίρν  ελφο θίινπ, κφλν ζρφιηα πνπ εθθξάζηεθαλ απφ 

ηνλ ηξέρνλ ρξήζηε κπνξνχλ λα δηαγξαθνχλ. 

Οη εθαξκνγέο ππνινγηζηή πξέπεη λα πεξάζνπλ έλα έγθπξν θιεηδί ζπλφδνπ, θαη 

λα δηαγξάςνπλ ζρφιηα πνπ έγηλαλ απφ ην ρξήζηε πνπ ζπλδέεηαη κε ην θιεηδί 

ζπλφδνπ θαη κφλν. Οη ππφινηπεο  εθαξκνγέο κπνξνχλ λα δηαγξάςνπλ 

νπνηαδήπνηε ζρφιηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ έγθπξν αλαγλσξηζηηθφ 

αλάξηεζεο . 
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Γηα λα αθαηξέζεηε έλα ζρφιην, ν ρξήζηεο πξέπεη λα δψζεη εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα publish_stream ζηελ εθαξκνγή. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML (Απηή ε θιήζε επηζηξέθεη «true» αλ ην ζρφιην αθαηξέζεθε, ή «false» θαη 

έλαλ θσδηθφ ζθάικαηνο αλ ην ζρφιην δελ αθαηξέζεθε) 

HTTP κέζνδνο DELETE 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη.  (Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα θιεζεί ρξεζηκνπνηψληαο κηα κπζηηθφ θιεηδί 

ζπλεδξίαο, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (γηα παξάδεηγκα, γηα κηα 

ηζηνζειίδα Facebook Connect ή κία εθαξκνγή ππνινγηζηή). 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

session_key πξναηξεηηθά  string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή ην 

θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν ρξήζηεο 

έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο ζχλδεζεο 

πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί ζπλφδνπ 

πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP πειάηε ηνπ 

Facebook. 

Οη εθαξκνγέο ππνινγηζηή πξέπεη λα πεξλάλε ην 

θιεηδί ζπλφδνπ (θαη λα έρνπλ εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα publish_stream  απφ ηνλ ρξήζηε). Οη 

ππφινηπεο εθαξκνγέο ρξεηάδνληαη κφλν εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα publish_stream. 

comment_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ γηα ην ζρφιην πνπ πξφθεηηαη λα 

αθαηξεζεί.  

uid πξναηξεηηθά  string Ο θσδηθφο ρξήζηε ηνπ νπνίνπ ην ζρφιην πνπ 

πξφθεηηαη λα δηαγξαθεί. Δάλ απηή ε παξάκεηξνο 

δελ έρεη θαζνξηζηεί, ηφηε απφ πξνεπηινγή 

πξφθεηηαη γηα ην ρξήζηε ζπλφδνπ. 

εκείσζε: Απηή ε παξάκεηξνο ηζρχεη κφλν γηα 

εθαξκνγέο ηζηνχ θαη απαηηείηαη απφ απηέο κφλνλ 

αλ ην θιεηδί ζπλφδνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη. Σν 

Facebook αγλνεί απηήλ ηελ παξάκεηξν, αλ 

απνζηαιεί απφ ην κία εθαξκνγή ππνινγηζηή.  

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Stream.removeLike[143] 

Πεξηγξαθή: Απηή ε κέζνδνο αθαηξεί έλα «κνπ αξέζεη» πνπ ν ρξήζηεο είρε πξνζζέζεη ζε κηα 

ζέζε. 

Οη εθαξκνγέο ππνινγηζηή πξέπεη λα πεξάζνπλ έλα έγθπξν θιεηδί ζπλφδνπ, θαη 

λα δηαγξάςνπλ ηελ αμηνιφγεζε(«κνπ αξέζεη») πνπ έγηλε απφ ην ρξήζηε πνπ 

ζπλδέεηαη κε ην θιεηδί ζπλφδνπ θαη κφλν. Οη ππφινηπεο εθαξκνγέο κπνξνχλ λα 

δηαγξάςνπλ νπνηαδήπνηε «ζπκπάζεηα», ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ έγθπξν 

αλαγλσξηζηηθφ αλάξηεζεο. 

Γηα λα αθαηξέζεηε έλα «κνπ αξέζεη», ν ρξήζηεο πξέπεη λα δψζεη εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα publish_stream ζηελ εθαξκνγή. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 
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JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη «TRUE» ζε πεξίπησζε επηηπρίαο, ή «False» 

θαη έλαλ θσδηθφ ζθάικαηνο, εάλ απνηχρεη.) 

HTTP κέζνδνο DELETE 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη.  (Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα θιεζεί ρξεζηκνπνηψληαο κηα κπζηηθφ θιεηδί 

ζπλεδξίαο, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (γηα παξάδεηγκα, γηα κηα 

ηζηνζειίδα Facebook Connect ή κία εθαξκνγή ππνινγηζηή). 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

session_key πξναηξεηηθά  string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή ην 

θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν ρξήζηεο 

έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο ζχλδεζεο 

πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί ζπλφδνπ 

πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP πειάηε ηνπ 

Facebook. 

Οη εθαξκνγέο ππνινγηζηή πξέπεη λα πεξλάλε ην 

θιεηδί ζπλφδνπ (θαη λα έρνπλ εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα publish_stream  απφ ηνλ ρξήζηε). Οη 

ππφινηπεο εθαξκνγέο ρξεηάδνληαη κφλν εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα publish_stream. 

post_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο αλάξηεζεο .  

uid πξναηξεηηθά  string Ο θσδηθφο ρξήζηε ηνπ νπνίνπ ην «κνπ αξέζεη» 

πξφθεηηαη λα δηαγξαθεί. Δάλ απηή ε παξάκεηξνο 

δελ έρεη θαζνξηζηεί, ηφηε απφ πξνεπηινγή 

πξφθεηηαη γηα ην ρξήζηε ζπλφδνπ.  

εκείσζε: Απηή ε παξάκεηξνο ηζρχεη κφλν γηα 

εθαξκνγέο ηζηνχ θαη απαηηείηαη απφ απηέο κφλνλ 

αλ ην θιεηδί ζπλφδνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη. Σν 

Facebook αγλνεί απηήλ ηελ παξάκεηξν, αλ 

απνζηαιεί απφ ην κία εθαξκνγή ππνινγηζηή. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Stream.setStatus[144] 

Πεξηγξαθή: Δλεκεξψλεη ηελ θαηάζηαζε ελφο ρξήζηε ζην Facebook. Ζ κέζνδνο απηή 

απαηηεί απφ ην ρξήζηε λα παξέρεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα δηθαηψκαηα 

status_update.  

εκείσζε: Ζ "status.set" κέζνδνο είλαη κηα πην ζχγρξνλε εθδνρή ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

Γηα ηηο εθαξκνγέο Ηζηνχ, ζα πξέπεη λα πεξάζεη είηε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

ρξήζηε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ε εθαξκνγή θάλεη απηή ηελ θιήζε ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ γηα ην ρξήζηε, αιιά φρη θαη ηα δχν.  

Χζηφζν, εάλ ε εθαξκνγή είλαη κηα εθαξκνγή ππνινγηζηψλ γξαθείνπ, έλα 

έγθπξν θιεηδί ζπλφδνπ, πξέπεη λα πεξάζεη γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Γελ 

πξέπεη λα κελ πεξαζηεί κηα παξάκεηξνο uid. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 
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Formats: XML/JSON  (1 γηα ηελ επηηπρία, 0 γηα ηελ απνηπρία, ή έλαλ θσδηθφ 

ζθάικαηνο) 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε: Ναη.   (Απηή ε ιεηηνπξγία δελ απαηηεί θιεηδί ζπλφδνπ, εθηφο θαη αλ 

θαιείηαη απφ κία εθαξκνγή ππνινγηζηή. Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα κπζηηθφ θιεηδί ζπλεδξίαο, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί 

ηεο εθαξκνγήο  (γηα παξάδεηγκα, γηα κηα ηζηνζειίδα  Facebook Connect ή 

κία εθαξκνγή ππνινγηζηή)) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. 

Δάλ ην θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, 

δελ πξέπεη λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν 

απφ ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά 

ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, φπσο ε microtime() 

ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ θαζνξηζηεί ην call 

ID ζην πειάηε (client), δελ ρξεηάδεηαη λα 

πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret 

key), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο 

ην Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». 

Σν Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα 

ηελ εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 

φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε 

ηνπ API. Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  

πειάηε(client), δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί 

ζε θάζε θιήζε. 

session_key πξναηξεηηθά  string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ρξήζηε ηνπ νπνίνπ ε 

θαηάζηαζε αιιάδεη.  

format πξναηξεηηθά  

 

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία 

κπνξεί λα είλαη είηε  XML ή  JSON. 

(πξνεπηιεγκέλε ηηκή είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθά  

 

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί 

κεηά ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ 

εμππεξεηεηή API ηνπ Facebook. Απηή ε 

παξάκεηξνο είλαη θπξίσο γηα λα επηηξέπεη  

αηηήκαηα JavaScript ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

εηηθέηα <script>, επίζεο γλσζηή σο JSONP, 

θαη ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML φζν θαη JSON 

κνξθέο. Ζ ζπλάξηεζε ζα θιεζεί κε ηελ 

απάληεζε λα πεξλάεη σο παξάκεηξνο. 

status πξναηξεηηθά  string Σν κήλπκα θαηάζηαζεο ρξήζηε πνπ 

πξφθεηηαη λα νξηζηεί.  

εκείσζε: Σν κέγηζην κέγεζνο κελχκαηνο 

είλαη 255 ραξαθηήξεο. Μελχκαηα 
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κεγαιχηεξα πξφθεηηαη λα θφβνληαη θαη λα 

ζπκπιεξψλνληαη κε απνζησπεηηθά. 

clear πξναηξεηηθά  bool Θέηεηαη true αλ επηζπκείηαη λα θαζαξηζηεί ε 

ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε. 

status_includes_verb πξναηξεηηθά  bool Θέηεηαη true αλ ην ξήκα «is» (είλαη) δελ 

επηζπκείηαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αξρή ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ ρξήζηε.  

uid πξναηξεηηθά  int Ο θσδηθφο ρξήζηε ηνπ νπνίνπ θαηάζηαζε 

πξφθεηηαη λα νξηζηεί. Δάλ απηή ε 

παξάκεηξνο δελ έρεη θαζνξηζηεί, ηφηε απφ 

πξνεπηινγή πξφθεηηαη γηα ην ρξήζηε 

ζπλφδνπ.  

εκείσζε: Απηή ε παξάκεηξνο ηζρχεη κφλν 

γηα εθαξκνγέο ηζηνχ θαη απαηηείηαη απφ 

απηέο κφλνλ αλ ην θιεηδί ζπλφδνπ δελ 

πξνζδηνξίδεηαη. Σν Facebook αγλνεί απηήλ 

ηελ παξάκεηξν, αλ απνζηαιεί απφ ην κία 

εθαξκνγή ππνινγηζηή. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Video.upload[145] 

Πεξηγξαθή: Πξνζζέηεη έλα βίληεν πνπ αλήθεη ζηνλ ηξέρνληα ρξήζηε ζπλφδνπ θαη 

επηζηξέθεη ην λέν βίληεν. Γηα λα θνξησζεί έλα βίληεν απφ κηα εθαξκνγή, ν 

ρξήζηεο πξέπεη λα παξέρεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα δηθαηψκαηα 

video_upload . 

εκαληηθφ: Οη αηηήζεηο γηα πξνζζήθε βίληεν πξέπεη λα κνξθνπνηεζνχλ σο 

κήλπκα MIME γηα λα απνζηαινχλ ζε POST κνξθή. Κάζε πεδίν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλεπεμέξγαζησλ δεδνκέλσλ βίληεν, πξέπεη λα 

νξηζηεί σο έλα μερσξηζηφ θνκκάηη ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο  δεδνκέλσλ. 

Οη ιεπηνκέξεηεο πξνεηνηκαζίαο ελφο MIME κελχκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε βηβιηνζήθε πνπ θάλεη ηελ θιήζε. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/JSON  , MIME 

Οη αθφινπζεο κνξθέο αξρείσλ βίληεν κπνξνχλ λα θνξησζνχλ κε ηελ 

παξνχζα κέζνδν: 

 3g2 (Mobile Video) 

 3gp (Mobile Video) 

 3gpp (Mobile Video) 

 asf (Windows Media Video) 

 avi (AVI Video) 

 dat (MPEG Video) 

 flv (Flash Video) 

 m4v (MPEG-4 Video) 

 mkv (Matroska Format) 
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 mod (MOD Video) 

 mov (QuickTime Movie) 

 mp4 (MPEG-4 Video) 

 mpe (MPEG Video) 

 mpeg (MPEG Video) 

 mpeg4 (MPEG-4 Video) 

 mpg (MPEG Video) 

 nsv (Nullsoft Video) 

 ogm (Ogg Format) 

 ogv (Ogg Video Format) 

 qt (QuickTime Movie) 

 tod (TOD Video) 

 vob (DVD Video) 

 wmv (Windows Media Video) 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη.(Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα θιεζεί ρξεζηκνπνηψληαο κηα κπζηηθφ θιεηδί 

ζπλεδξίαο, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (γηα παξάδεηγκα, γηα κηα 

ηζηνζειίδα Facebook Connect ή κία εθαξκνγή ππνινγηζηή). 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ 

πξέπεη λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

session_key Ναη string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ 

PHP πειάηε ηνπ Facebook. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν 

απφ ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά 

ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, φπσο ε microtime() 

ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ θαζνξηζηεί ην call ID 

ζην πειάηε (client), δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί 

ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 
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v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 

φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ 

API. Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  

πειάηε(client), δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε 

θάζε θιήζε. 

format πξναηξεηηθά  

 

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε 

ηηκή είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθά  

 

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά 

ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή 

API ηνπ Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη 

θπξίσο γηα λα επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο 

γλσζηή σο JSONP, θαη ιεηηνπξγεί ηφζν κε 

XML φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ ζπλάξηεζε ζα 

θιεζεί κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο 

παξάκεηξνο. 

[no name] Ναη data Σν αξρείν δεδνκέλσλ γηα ην βίληεν.  

title πξναηξεηηθά  string Σν φλνκα ηνπ βίληεν. Σν φλνκα δε κπνξεί λα 

είλαη άλσ ησλ 65 ραξαθηήξσλ. Μεγαιχηεξνη 

ηίηινη ζα θφβνληαη ρσξίο λα επηζηξέθνπλ 

κήλπκα ιάζνπο.  

description πξναηξεηηθά  string Ζ πεξηγξαθή ηνπ βίληεν. Γελ ππάξρεη φξην ζην 

κήθνο ηεο πεξηγξαθήο. 

privacy πξναηξεηηθά  object Έλα JSON-θσδηθνπνηεκέλν αληηθείκελν πνπ 

θαζνξίδεη ηηο ξπζκίζεηο πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ γηα ηηο αλαξηήζεηο, ηα βίληεν, ή 

ηα άικπνπκ. Πεξηέρεη ηα παξαθάησ πεδία: 

 value (string): Ζ ηηκή ηεο πξνζηαζίαο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο γηα ην αληηθείκελν, 

πξνζδηνξίδεηαη σο κία απφ ηηο εμήο  

EVERYONE, CUSTOM, ALL_FRIENDS, 

NETWORKS_FRIENDS, 

FRIENDS_OF_FRIENDS. 

  friends (string): Γηα ηε ξχζκηζε CUSTOM 

ζηελ πξνεγνχκελε παξάκεηξν, απηφ 

ππνδεηθλχεη πνηνί ρξήζηεο κπνξνχλ λα δνπλ 

ην αληηθείκελν. Μπνξεί λα είλαη 

EVERYONE, NETWORKS_FRIENDS 

(φηαλ ην αληηθείκελν είλαη νξαηά απφ ηα 

δίθηπα ρξήζηε θαη ηνπο θίινπο ηνπ), 

FRIENDS_OF_FRIENDS, ALL_FRIENDS, 

SOME_FRIENDS, SELF, ή NO_FRIENDS 

(φηαλ ην αληηθείκελν κπνξεί λα δεη θάπνηνο 

απφ έλα δίθηπν κφλν). 

 networks (string): Γηα ηε ξχζκηζε 

CUSTOM, θαζνξίζηε κηα ιίζηα -ρσξηζκέλε 

κε θφκκαηα- ησλ αλαγλσξηζηηθψλ ησλ 

δηθηχσλ πνπ κπνξνχλ λα δνπλ ην 

αληηθείκελν πνπ αλαξηάηαη, ή 1 γηα φια ηα 

δίθηπα ηνπ ρξήζηε. 

 allow(string): ηαλ ην πεδίν ―friends‖, φπσο 
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πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, νξίδεηαη ζηελ ηηκή 

SOME_FRIENDS, ην πεδίν απηφ θαζνξίδεη 

κηα ιίζηα -ρσξηζκέλε κε θφκκαηα- ησλ 

αλαγλσξηζηηθψλ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ 

θίισλ πνπ κπνξνχλ λα δνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε δεκνζίεπζε. 

  deny (string):  ηαλ ην πεδίν ―friends‖ 

νξίδεηαη σο SOME_FRIENDS, εδψ 

θαζνξίδεηαη κηα ιίζηα -ρσξηζκέλε κε 

θφκκαηα- ησλ αλαγλσξηζηηθψλ ησλ ρξεζηψλ 

θαη ησλ θίισλ πνπ δελ κπνξνχλ λα δνπλ ηε 

δεκνζίεπζε. 

 

Μφλν ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηηο 

ξπζκίζεηο απνξξήηνπ γηα ηελ αλάξηεζε. Μηα 

δηεπαθή πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα 

πξνζδηνξίδεη ηηο ξπζκίζεηο  απνξξήηνπ. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Video.getUploadLimits [196] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ θαη ηα ρξνληθά φξηα γηα έλα βίληεν πνπ ν 
ηξέρσλ ρξήζηεο κπνξεί λα θνξηψζεη κέζσ ηεο εθαξκνγήο. 

Σν κέγεζνο ηνπ αξρείνπ βίληεν θαη ην κήθνο ηνπ βίληεν πνπ έλαο ρξήζηεο 

κπνξεί λα θνξηψζεη πνηθίιινπλ, έηζη ε παξνχζα κέζνδνο ζα πξέπεη πάληα 

λα γίλεηαη πξηλ επηηξαπεί ζε έλαλ ρξήζηε λα αλεβάζεηε έλα βίληεν ζην 

Facebook. Σα φξηα απηά ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζην ρξήζηε, πξηλ απηφο ν 

ρξήζηεο πξνζπαζήζεη λα θνξηψζεη ην βίληεν. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON  (Ζ παξνχζα πξφζθιεζε επηζηξέθεη έλα πίλαθα κε ηε 

"δηάξθεηα" θαη ην "κέγεζνο" εθθξαζκέλα ζε δεπηεξφιεπηα θαη bytes, 

αληίζηνηρα.) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη (Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα θιεζεί ρξεζηκνπνηψληαο κηα κπζηηθφ θιεηδί 

ζπλεδξίαο, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (γηα παξάδεηγκα, γηα 

κηα ηζηνζειίδα Facebook Connect ή κία εθαξκνγή ππνινγηζηή)) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

session_key Ναη string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP 

πειάηε ηνπ Facebook. 
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call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη «Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 

Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

session_key Ναη string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ρξήζηε ηνπ νπνίνπ ηα 

φξηα θφξησζεο βίληεν δεηνχληαη. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML). ηαλ νξίδεηαη ην JSON ζαλ 

θνξκάη απάληεζεο , ην αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε 

(user ID) επηζηξέθεηαη ζαλ int θαη φρη ζαλ string. 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά 

ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή 

API ηνπ Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη 

θπξίσο γηα λα επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο 

γλσζηή σο JSONP, θαη ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML 

φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ ζπλάξηεζε ζα θιεζεί 

κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο παξάκεηξνο. 

 

Οη παξαθάησ κέζνδνη ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα πξνγξακκαηηζκό ζπζθεπώλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο. 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Sms.canSend [146] 

Πεξηγξαθή: Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί αλ έλαο ρξήζηεο έρεη ηε 

ελεξγνπνηήζεη ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο  SMS ζηελ εθαξκνγή. Απαηηεί κηα 

ελεξγή ζπλεδξία. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/JSON  (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη 0 ζε πεξίπησζε επηηπρίαο, αιιηψο 

θσδηθφ ζθάικαηνο  

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 
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Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα 

πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο 

θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook 

επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν Facebook 

ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ εθαξκνγή 

απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 

Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

session_key Ναη string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ρξήζηε πνπ έρεη πξνζζέζεη 

ηελ εθαξκνγή.  

format πξναηξεηηθά  

 

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί λα 

είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθά  

 

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά 

ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή 

API ηνπ Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη 

θπξίσο γηα λα επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο 

γλσζηή σο JSONP, θαη ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML 

φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ ζπλάξηεζε ζα θιεζεί κε 

ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο παξάκεηξνο . 

uid πξναηξεηηθά  int Ο θσδηθφο ηνπ ρξήζηε πνπ κπνξεί λα 

ελεξγνπνίεζε ηε δπλαηφηεηα SMS γηα ηελ 

εθαξκνγή. Δάλ απηή ε παξάκεηξνο δελ έρεη 

θαζνξηζηεί, ηφηε απφ πξνεπηινγή πξφθεηηαη γηα ηνλ 

ρξήζηε ζπλφδνπ. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Sms.send[147] 

Πεξηγξαθή: Ζ κέζνδνο απηή ζηέιλεη έλα ζπγθεθξηκέλν κήλπκα θεηκέλνπ (SMS) πξνο ην 

ρξήζηε. ΓΔΝ απαηηεί κία ελεξγή ζχλνδν, κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη 

αζχγρξνλα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ππάξρεη ε  Facebook Πιαηθφξκα 

γηα Κηλεηφ: SMS. [148] 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 
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Formats: XML/JSON  (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη ηελ ηηκή 0 αλ είλαη επηηπρήο θαη 

«req_session» αλ είλαη αλεπηηπρήο, ή ην session_id πνπ δεκηνπξγήζεθε) 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη.  (Σν θιεηδί ζπλφδνπ γηα ηνλ ρξήζηε) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα 

πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο 

θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook 

επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν Facebook 

ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ εθαξκνγή 

απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 

Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

session_key Ναη string Σν θιεηδί ζπλφδνπ γηα ηνλ ρξήζηε ν νπνίνο κπνξεί 

λα έρεη πξνζζέζεη ηελ εθαξκνγή. 

format πξναηξεηηθά  

 

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί λα 

είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθά  

 

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά 

ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή 

API ηνπ Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη 

θπξίσο γηα λα επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο 

γλσζηή σο JSONP, θαη ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML 

φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ ζπλάξηεζε ζα θιεζεί κε 

ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο παξάκεηξνο. 

uid πξναηξεηηθά  int Ο θσδηθφο ηνπ ρξήζηε πνπ έρεη ελεξγνπνηήζεη ηε 

δπλαηφηεηα SMS γηα ηελ εθαξκνγή. Δάλ απηή ε 

παξάκεηξνο δελ έρεη θαζνξηζηεί, ηφηε απφ 

πξνεπηινγή πξφθεηηαη γηα ην ρξήζηε ζπλφδνπ. 

message Ναη String Σν πεξηερφκελν θεηκέλνπ γηα ην κήλπκα πνπ 

πξφθεηηαη λα ζηαιεί.  

session_id πξναηξεηηθά  int Σν αλαγλσξηζηηθφ ζπλφδνπ πνπ πξνζδηνξίδεη θαηά 

πφζνλ ε εθαξκνγή αληαπνθξίλεηαη ζε έλα κήλπκα 

παξαγφκελν απφ ηνλ ρξήζηε.  
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req_session πξναηξεηηθά  bool Τπνδεηθλχεη εάλ πξέπεη λα αηηεζεί κηαο ζχλνδν, αλ 

ε εθαξκνγή έρεη ηελ πξνζδνθία φηη ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα απαληήζεη ζε απηφ ην SMS άκεζα. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ην αλαγλσξηζηηθφ (id) ηεο 

ζπλεδξίαο παξάγεηαη θαη πεξληέηαη πίζσ ζηελ 

εθαξκνγή γηα ηα πξαθηηθά ηεο. Δάλ έλα 

αλαγλσξηζηηθφ πεξηφδνπ δελ έρεη δεηεζεί, ην 

κήλπκα ζηέιλεηαη ζηνλ ρξήζηε κέζσ ελφο γεληθνχ 

αξηζκνχ θαη ηπρφλ απαληήζεηο ζε απηφ ην κήλπκα 

ζα δηαβηβάδνληαη ρσξίο θακία εγγχεζε φηη ζα 

αληηζηνηρεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εμεξρφκελν 

κήλπκα. 

 

Οη κέζνδνη απηέο εθαξκόδνληαη γηα ηηο εηδήζεηο, ηηο δξαζηεξηόηεηεο, θαζώο θαη ηνπο κεηξεηέο 

πνπ ζπλζέηνπλ ην API ηνπ ηακπιό (Dashboard). [149] 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Dashboard.addGlobalNews[150] 

Πεξηγξαθή: Απηή ε κέζνδνο δεκηνπξγεί κία ή πεξηζζφηεξεο  γεληθέο(global) εηδήζεηο, νη 

νπνίεο εκθαλίδνληαη ζην ηακπιφ ησλ ρξεζηψλ ηεο εθαξκνγήο. Απηή ε θιήζε 

API κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αλαθνηλψζεη λέα ραξαθηεξηζηηθά ζηνπο 

ρξήζηεο, γηα παξάδεηγκα. 

Ζ θιήζε απηήο ηεο κεζφδνπ πξνζζέηεη ηα ζηνηρεία εηδήζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα κέζνδν πξνο ην ξεχκα εηδήζεσλ ηνπ ρξήζηε. Σν  

Facebook εκθαλίδεη κέρξη δχν λέα αληηθείκελα ηελ θνξά γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

εθαξκνγή, μεθηλψληαο απφ ηα δχν πην πξφζθαηα πνπ έρνπλ πξνζηεζεί. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/JSON  (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη έλα int πνπ πεξηέρεη ην news_id αλ ε 

θιήζε επηηχρεη. Δπηζηξέθεη false αλ δελ επηηχρεη θαη, αλ ε θιήζε είλαη 

αιινησκέλε, κπνξεί λα επηζηξέςεη έλαλ θσδηθφ ζθάικαηνο) 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη.  (Κξπθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην θιεηδί 

API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα 

πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο 
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 θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook 

επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν Facebook 

ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ εθαξκνγή 

απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. Δάλ 

θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

news Ναη array Έλαο πίλαθαο πνπ πεξηέρεη απφ 1 έσο 8 αληηθείκελα 

εηδήζεσλ. Κάζε αληηθείκελν εηδήζεσλ είλαη έλα 

αληηθείκελν πνπ πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 

  κήλπκα (message) (απαηηείηαη): Απηφ είλαη 

έλα θείκελν  πνπ πεξηέρεη ην πεξηερφκελν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Μπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί έλα 

ζχκβνιν {*actor*}, θαη είλαη ηεο ίδηα ινγηθή 

πνπ κε ηα ζπλεκκέλα κελχκαηα. ηαλ ηα λέα 

δεκνζηεχνληαη, ην Facebook αληηθαζηζηά απηφ 

ην θνππφλη κε ην πιήξεο φλνκα ηνπ ηξέρνληνο 

ρξήζηε ζπλφδνπ. 

εκείσζε: Σν κήλπκα πνπ πεξηθφπηεηαη κεηά 

απφ 50 ραξαθηήξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

νπνηνδήπνηε νλφκαηνο  ρξήζηε πνπ αλαθέξεηαη. 

 action_link: Έλαο πίλαθαο πνπ πεξηέρεη ην 

θείκελν ηνπ ζπλδέζκνπ θαη ην URL ηνπ. Ο 

ζχλδεζκνο δξάζε εκθαλίδεηαη κεηά ην κήλπκα 

θαη είλαη παξφκνην κε ηα  action_link ζην 

ξεχκα αλαξηήζεσλ: 

o  θείκελν: Σν θείκελν ηνπ ζπλδέζκνπ, ην 

νπνίν θαη  πεξηθφπηεηαη κεηά απφ ηνπο 25 

ραξαθηήξεο. 

o  href: Ζ δηεχζπλζε URL ηνπ ζπλδέζκνπ. 

image πξναηξεηηθά  

 

string Ζ δηεχζπλζε URL γηα ηελ εηθφλα πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηε ζεηξά εηδήζεσλ.  

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Dashboard.addNews[151] 

Πεξηγξαθή: Απηή ε κέζνδνο πξνζζέηεη πξνζσπηθέο εηδήζεηο απφ ηελ εθαξκνγή γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. 

 

Ζ θιήζε απηήο ηεο κέζνδν πξνζζέηεη ηα ζηνηρεία εηδήζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα θιήζε πξνο ην ξεχκα εηδήζεσλ. Σν  Facebook 

εκθαλίδεη κέρξη δχν λέα αληηθείκελα ηελ θνξά γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, 

μεθηλψληαο απφ ηα δχν πην πξφζθαηα πνπ έρνπλ πξνζηεζεί. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη έλαλ αθέξαην int πνπ πεξηέρεη ην news_id αλ 

ε θιήζε επηηχρεη. Αιιηψο, επηζηξέθεη έλαλ θσδηθφ ζθάικαηνο) 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί Ναη 
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Πηζηνπνίεζε: 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην θιεηδί 

API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα 

πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

session_key Ναη* String Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή ην 

θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν ρξήζηεο 

έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο ζχλδεζεο 

πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί ζπλφδνπ 

πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP πειάηε ηνπ 

Facebook. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο 

θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook 

επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν Facebook 

ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ εθαξκνγή 

απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. Δάλ 

θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

news Ναη array Έλαο πίλαθαο πνπ πεξηέρεη απφ 1 έσο 8 αληηθείκελα 

εηδήζεσλ. Κάζε αληηθείκελν εηδήζεσλ είλαη έλα 

αληηθείκελν πνπ πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 

  κήλπκα (message) (απαηηείηαη): Απηφ είλαη 

έλα θείκελν  πνπ πεξηέρεη ην πεξηερφκελν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Μπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί 

έλα ζχκβνιν {*actor*}, θαη είλαη ηεο ίδηα 

ινγηθή πνπ κε ηα ζπλεκκέλα κελχκαηα. ηαλ 

ηα λέα δεκνζηεχνληαη, ην Facebook 

αληηθαζηζηά απηφ ην θνππφλη κε ην πιήξεο 

φλνκα ηνπ ηξέρνληνο ρξήζηε ζπλφδνπ. 

 

Δπηπιένλ ρξήζηεο κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε 

απηφ ην κήλπκα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζχληαμε 

«@:USER_ID».  ηαλ ηα λέα δεκνζηεχνληαη, 

ην Facebook αληηθαζηζηά ην αλαγλσξηζηηθφ 

ρξήζηε κε νιφθιεξν ην φλνκα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε.  

εκείσζε: Σν κήλπκα πνπ πεξηθφπηεηαη κεηά 

απφ 50 ραξαθηήξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
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νπνηνδήπνηε νλφκαηνο ρξήζηε πνπ αλαθέξεηαη 

ζε απηφ. 

 action_link: Έλαο πίλαθαο πνπ πεξηέρεη ην 

θείκελν ηνπ ζπλδέζκνπ θαη ην URL ηνπ. Ο 

ζχλδεζκνο δξάζε εκθαλίδεηαη κεηά ην κήλπκα 

θαη είλαη παξφκνην κε ηα  action_link ζην 

ξεχκα αλαξηήζεσλ: 

o  θείκελν: Σν θείκελν ηνπ ζπλδέζκνπ, ην 

νπνίν θαη  πεξηθφπηεηαη κεηά απφ ηνπο 25 

ραξαθηήξεο. 

o  href: Ζ δηεχζπλζε URL ηνπ ζπλδέζκνπ. 

image πξναηξεηηθά  

 

string Ζ δηεχζπλζε URL γηα ηελ εηθφλα πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηε ζεηξά εηδήζεσλ. 

Uid Ναη* int Ζ ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε ηνπ νπνίνπ ηακπιφ είλαη 

ππφ ελεκέξσζε. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Dashboard.clearGlobalNews[152] 

Πεξηγξαθή: Ζ κέζνδνο απηή θαηαξγεί φιεο ηηο παγθφζκηεο εηδήζεηο πνπ είραλ νξηζζεί 

πξνεγνπκέλσο γηα ηελ εθαξκνγή ή νπνηαδήπνηε άιιε παγθφζκηα εηδήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν news_id. Καιψληαο ηε κέζνδν απηή δελ αξζεί 

θάζε ππάξρνπζα πξνζσπηθά αληηθείκελα εηδήζεσλ πνπ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

ρξήζηε. Γηα λα αθαηξέζεηε φιεο ηηο εηδήζεηο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε, ηφζν 

απηή ε κέζνδνο θαη dashboard.clearNews πξέπεη λα νλνκάδεηαη. 

Ζ κέζνδνο απηή δελ ιακβάλεη θιεηδί ζπλφδνπ. Θα πξέπεη λα ππνγξαθεί κε ην 

κπζηηθφ αίηεζε. Οη αηηήζεηο πνπ δελ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κπζηηθή 

εθαξκνγή ηνπο ζηνλ θψδηθά ηνπο (φπσο desktop εθαξκνγέο), δελ πξέπεη λα 

θάλεη απηή ηελ έθθιεζε. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη κηα ζεηξά απφ δεχγε αλαγλσξηζηηθψλ / 

ηηκψλ, φηαλ ην αλαγλσξηζηηθφ είλαη έλα  news_id θαη ε ηηκή είλαη ηχπνπ boolean 

θαη αλαθέξεηαη ζην εάλ ε εθάζηνηε είδεζε πέξαζε επηηπρψο ή φρη) 

HTTP κέζνδνο DELETE 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη.   (Κξπθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην θιεηδί 

API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα 

πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή επηηπρήο 

θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί 

έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ ηνλ 

ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 
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sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο 

θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook 

επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν Facebook 

ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ εθαξκνγή 

απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. Δάλ 

θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

news_ids πξναηξεηηθά  array Μηα ζεηξά απφ news_ids πνπ πξφθεηηαη λα 

δηαγξαθνχλ. Αλ δελ θαζνξίδνληαη θαζφινπ 

news_ids, ηφηε φιεο νη γεληθέο εηδήζεηο ηεο 

εθαξκνγήο δηαγξάθνληαη. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Dashboard.clearNews[153] 

Πεξηγξαθή: Ζ κέζνδνο απηή θαηαξγεί νξηζκέλεο ή φιεο ηηο πξνζσπηθέο εηδήζεηο ηεο 

εθαξκνγήο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. Καιψληαο ηε κέζνδν απηή δελ αξζεί 

θακία ππάξρνπζα παγθφζκηα είδεζε.  

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη κηα ζεηξά απφ δεχγε αλαγλσξηζηηθψλ / 

ηηκψλ, φηαλ ην αλαγλσξηζηηθφ είλαη έλα  news_id θαη ε ηηκή είλαη ηχπνπ boolean 

θαη αλαθέξεηαη ζην εάλ ε εθάζηνηε είδεζε πέξαζε επηηπρψο ή φρη) 

HTTP κέζνδνο DELETE 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην θιεηδί 

API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα 

πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

session_key Ναη* string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή ην 

θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν ρξήζηεο 

έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο ζχλδεζεο 

πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί ζπλφδνπ 

πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP πειάηε ηνπ 

Facebook. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή επηηπρήο 

θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί 

έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ ηνλ 

ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 
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sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο 

θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook 

επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν Facebook 

ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ εθαξκνγή 

απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. Δάλ 

θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

uid Ναη* int Σν αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ρξήζηε ηνπ νπνίν ην ηακπιφ 

αλαλεψλεηαη. 

news_ids πξναηξεηηθά  array Μηα ζεηξά απφ news_ids πνπ πξφθεηηαη λα 

δηαγξαθνχλ. Αλ δελ θαζνξίδνληαη θαζφινπ 

news_ids, ηφηε φιεο νη πξνζσπηθέο  εηδήζεηο ηεο 

εθαξκνγήο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε 

δηαγξάθνληαη. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Dashboard.multiAddNews[154]  

Πεξηγξαθή: Απηή ε κέζνδνο πξνζζέηεη πξνζσπηθέο εηδήζεηο απφ ηελ εθαξκνγή γηα έλα 

πίλαθα απφ ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο. 

 

Ζ θιήζε απηήο ηεο κέζνδν πξνζζέηεη ηα ζηνηρεία εηδήζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα θιήζε πξνο ην ξεχκα εηδήζεσλ. Σν  Facebook 

εκθαλίδεη κέρξη δχν λέα αληηθείκελα ηελ θνξά γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, 

μεθηλψληαο απφ ηα δχν πην πξφζθαηα πνπ έρνπλ πξνζηεζεί. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη κηα ζεηξά απφ δεχγε αλαγλσξηζηηθψλ / ηηκψλ, 

φηαλ ην αλαγλσξηζηηθφ είλαη έλα  news_id θαη ε ηηκή είλαη ηχπνπ boolean θαη 

αλαθέξεηαη ζην εάλ ε εθάζηνηε είδεζε πέξαζε επηηπρψο ή φρη) 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη (Κξπθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα 

πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 
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sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο 

θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook 

επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν Facebook 

ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ εθαξκνγή 

απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. Δάλ 

θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

uids Ναη array Έλαο πίλαθαο κε ηα αλαγλσξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ 

ησλ νπνίσλ ηα ηακπιφ ελεκεξψλνληαη. 

news Ναη array Έλαο πίλαθαο πνπ πεξηέρεη απφ 1 έσο 8 

αληηθείκελα εηδήζεσλ. Κάζε αληηθείκελν εηδήζεσλ 

είλαη έλα αληηθείκελν πνπ πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 

  κήλπκα (message) (απαηηείηαη): Απηφ είλαη 

έλα θείκελν  πνπ πεξηέρεη ην πεξηερφκελν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Μπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί 

έλα ζχκβνιν {*actor*}, θαη είλαη ηεο ίδηα 

ινγηθή πνπ κε ηα ζπλεκκέλα κελχκαηα. ηαλ 

ηα λέα δεκνζηεχνληαη, ην Facebook 

αληηθαζηζηά απηφ ην θνππφλη κε ην πιήξεο 

φλνκα ηνπ ηξέρνληνο ρξήζηε ζπλφδνπ. 

 

Δπηπιένλ ρξήζηεο κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε 

απηφ ην κήλπκα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζχληαμε 

«@:USER_ID».  ηαλ ηα λέα δεκνζηεχνληαη, 

ην Facebook αληηθαζηζηά ην αλαγλσξηζηηθφ 

ρξήζηε κε νιφθιεξν ην φλνκα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε.  

εκείσζε: Σν κήλπκα πνπ πεξηθφπηεηαη κεηά 

απφ 50 ραξαθηήξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

νπνηνδήπνηε νλφκαηνο ρξήζηε πνπ αλαθέξεηαη 

ζε απηφ. 

 action_link: Έλαο πίλαθαο πνπ πεξηέρεη ην 

θείκελν ηνπ ζπλδέζκνπ θαη ην URL ηνπ. Ο 

ζχλδεζκνο δξάζε εκθαλίδεηαη κεηά ην κήλπκα 

θαη είλαη παξφκνην κε ηα  action_link ζην 

ξεχκα αλαξηήζεσλ: 

o  θείκελν: Σν θείκελν ηνπ ζπλδέζκνπ, ην 

νπνίν θαη  πεξηθφπηεηαη κεηά απφ ηνπο 25 

ραξαθηήξεο. 

o  href: Ζ δηεχζπλζε URL ηνπ ζπλδέζκνπ. 

Image πξναηξεηηθά  string Ζ δηεχζπλζε URL γηα ηελ εηθφλα πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηε ζεηξά εηδήζεσλ. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Dashboard.multiClearNews[459] 

Πεξηγξαθή: Ζ κέζνδνο απηή θαηαξγεί νξηζκέλεο ή φιεο ηηο πξνζσπηθέο εηδήζεηο ηεο 

εθαξκνγήο γηα κηα ζεηξά απφ ρξήζηεο. Ζ θιήζε απηήο  ηεο κεζφδνπ  δελ αθαηξεί 

θακία ππάξρνπζα γεληθή είδεζε, άξα νη πθηζηάκελεο  γεληθέο εηδήζεηο πνπ 
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πξνζηέζεθαλ κε ηελ κέζνδν dashboard.addGlobalNews ζα εκθαλίδνληαη μαλά.  

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη κηα ζεηξά απφ δεχγε αλαγλσξηζηηθψλ / 

ηηκψλ, φηαλ ην αλαγλσξηζηηθφ είλαη έλα  news_id θαη ε ηηκή είλαη ηχπνπ boolean 

θαη αλαθέξεηαη ζην εάλ ε εθάζηνηε είδεζε πέξαζε επηηπρψο ή φρη) 

HTTP κέζνδνο DELETE 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη (Κξπθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην θιεηδί 

API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα 

πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή επηηπρήο 

θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί 

έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ ηνλ 

ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο 

θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook 

επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν Facebook 

ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ εθαξκνγή 

απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. Δάλ 

θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

ids Ναη array Έλαο πίλαθαο πνπ πεξηέρεη δεχγε θιεηδηψλ / ηηκψλ, 

φπνπ ην θιεηδί είλαη ε ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε ηνπ 

νπνίνπ νη εηδήζεηο πξφθεηηαη λα δηαγξαθνχλ, θαη ε 

ηηκή θαζνξίδεη κηα ζεηξά απφ news_ids πνπ 

πξφθεηηαη λα αθαηξεζνχλ γηα ηνλ θάζε ρξήζηε. Αλ ε 

ηηκή news_ids αθεζεί θελή, ηφηε φια ηα ζηνηρεία 

εηδήζεσλ δηαγξάθνληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ρξήζηε. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Dashboard.publishActivity[155] (Γνθηκαζηηθή έθδνζε) 

Πεξηγξαθή: Απηή ε κέζνδνο δεκνζηεχεη κία δξαζηεξηφηεηα πνπ ν  ηξέρνλ ρξήζηεο ζπλφδνπ 

είρε ζηελ εθαξκνγή. Οη δξαζηεξηφηεηεο εκθαλίδνληαη ζην ξεχκα 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ θίισλ ηνπ ρξήζηε. 

 

Μηα εηθφλα πνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Σν Facebook 

εκθαλίδεη ην ινγφηππν ηεο εθαξκνγήο αλη 'απηνχ. 



 

67 
 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη έλα int πνπ πεξηέρεη ην activity_id αλ ε 

θιήζε επηηχρεη. Αιιηψο, επηζηξέθεη έλαλ θσδηθφ ζθάικαηνο.) 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη (Κξπθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα 

πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

session_key Ναη string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή ην 

θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν ρξήζηεο 

έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο ζχλδεζεο 

πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί ζπλφδνπ 

πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP πειάηε 

ηνπ Facebook. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο 

θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook 

επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν Facebook 

ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ εθαξκνγή 

απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. Δάλ 

θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

activity Ναη object Έλαο πίλαθαο πνπ πεξηέρεη απφ 1 έσο 8 

αληηθείκελα εηδήζεσλ. Κάζε αληηθείκελν εηδήζεσλ 

είλαη έλα αληηθείκελν πνπ πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 

  κήλπκα (message) (απαηηείηαη): Απηφ είλαη 

έλα θείκελν  πνπ πεξηέρεη ην πεξηερφκελν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Μπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί 

έλα ζχκβνιν {*actor*}, θαη είλαη ηεο ίδηα 

ινγηθή πνπ κε ηα ζπλεκκέλα κελχκαηα. ηαλ 

ηα λέα δεκνζηεχνληαη, ην Facebook 

αληηθαζηζηά απηφ ην θνππφλη κε ην πιήξεο 

φλνκα ηνπ ηξέρνληνο ρξήζηε ζπλφδνπ. 

Δπηπιένλ ρξήζηεο κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε 

απηφ ην κήλπκα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζχληαμε 
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«@:USER_ID».  ηαλ ηα λέα δεκνζηεχνληαη, 

ην Facebook αληηθαζηζηά ην αλαγλσξηζηηθφ 

ρξήζηε κε νιφθιεξν ην φλνκα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε.  

εκείσζε: Σν κήλπκα πνπ πεξηθφπηεηαη κεηά 

απφ 50 ραξαθηήξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

νπνηνδήπνηε νλφκαηνο ρξήζηε πνπ 

αλαθέξεηαη ζε απηφ. 

 action_link: Έλαο πίλαθαο πνπ πεξηέρεη ην 

θείκελν ηνπ ζπλδέζκνπ θαη ην URL ηνπ. Ο 

ζχλδεζκνο δξάζε εκθαλίδεηαη κεηά ην κήλπκα 

θαη είλαη παξφκνην κε ηα  action_link ζην 

ξεχκα αλαξηήζεσλ: 

o  θείκελν: Σν θείκελν ηνπ ζπλδέζκνπ, ην 

νπνίν θαη  πεξηθφπηεηαη κεηά απφ ηνπο 25 

ραξαθηήξεο. 

o  href: Ζ δηεχζπλζε URL ηνπ ζπλδέζκνπ. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Dashboard.removeActivity[156] (Γνθηκαζηηθή έθδνζε) 

Πεξηγξαθή: Απηή ε κέζνδνο αθαηξεί κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο 

εθαξκνγήο γηα ηνλ ηξέρνληα ρξήζηε. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML  (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη κηα ζεηξά απφ δεχγε αλαγλσξηζηηθψλ / 

ηηκψλ, φηαλ ην αλαγλσξηζηηθφ είλαη έλα  activity_id θαη ε ηηκή είλαη ηχπνπ 

boolean θαη αλαθέξεηαη ζην εάλ ε εθάζηνηε είδεζε πέξαζε επηηπρψο ή φρη) 

HTTP κέζνδνο DELETE 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη (Κξπθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην θιεηδί 

API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα 

πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή επηηπρήο 

θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί 

έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ ηνλ 

ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, φπσο 

ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ θαζνξηζηεί 

ην call ID ζην πειάηε (client), δελ ρξεηάδεηαη λα 

πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο 

θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook 

επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν Facebook 

ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ εθαξκνγή 

απηφκαηα. 
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v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. Δάλ 

θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

activity_ids Ναη array Μία ζεηξά απφ activity_ids πνπ πξφθεηηαη λα 

δηαγξαθνχλ. Κελφο πίλαθαο δε κπνξεί λα πεξαζηεί. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Photos.addTag[157] 

Πεξηγξαθή: Πξνζζέηεη κία επηζήκαλζε κε πιεξνθνξίεο γηα θάπνηα θσηνγξαθία. [159]  

Γηα ηηο θαλνληθέο εθαξκνγέο, νη εηηθέηεο κπνξεί λα πξνζηεζνχλ κφλν ζε 

θσηνγξαθίεο ζε θαηάζηαζε αλακνλήο (γηα επηβεβαίσζε), πνπ αλήθνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε ή ηνλ ρξήζηε ηξέρνπζαο  ζπλφδνπ. Τπάξρεη έλα φξην 20 

εηηθεηψλ αλά θσηνγξαθία. 

 

Γηα εθαξκνγέο  ηζηνχ, ζα πξέπεη λα ζηαιεί είηε  ε ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε θιήζε ή ην θιεηδί ζπλφδνπ γηα ην ρξήζηε, αιιά 

φρη θαη ηα δχν.  

 

Χζηφζν, εάλ ε αίηεζε είλαη κηα εθαξκνγή ππνινγηζηή, ζα πξέπεη λα πεξάζεη έλα 

έγθπξν θιεηδί ζπλφδνπ, γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Γελ πξέπεη λα πεξάζεη κηα 

παξάκεηξνο uid. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη επίζεκεο 

βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON  

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη (Απηή ε κέζνδνο δελ απαηηεί session_key, αλ δελ θαιείηαη απφ κία εθαξκνγή 

ππνινγηζηή. Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ 

θιεηδηνχ ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί 

API 

Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην θιεηδί 

API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα πεξάζεη 

κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή επηηπρήο 

θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί έλαλ 

αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ ηνλ 

ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ηξέρνπζα 

ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, φπσο ε 

microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ θαζνξηζηεί ην 

call ID ζην πειάηε (client), δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί 

ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο θαη 

ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook επηθπξψλεη ηελ 

αίηεζή ζαο». Σν Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή 

γηα ηελ εθαξκνγή απηφκαηα. 
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v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. Δάλ 

θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

pid Ναη string Ο θσδηθφο ηεο θσηνγξαθίαο πνπ πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί. Γελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 50 

ραξαθηήξεο. 

tag_uid Ναη int Ο θσδηθφο ηνπ ρξήζηε ν νπνίνο επηζεκαίλεηαη. Πξέπεη 

λα νξηζηεί είηε tag_uid ή ε παξάκεηξνο tag_text, αιιά 

φρη θαη ηα δχν. 

tag_text Ναη string Κάπνην θείκελν πνπ πξνζδηνξίδεη ηα άηνκα πνπ 

επηζπλάπηνληαη (πνηνο είλαη ν/ε εηθνληδφκελνο/ε). 

Πξέπεη λα νξηζηεί είηε tag_uid ή ε παξάκεηξνο 

tag_text, αιιά φρη θαη ηα δχν.  

x Ναη Float Ζ νξηδφληηα ζέζε ηεο επηζήκαλζεο, πνπ νξίδεηαη ζαλ 

πνζνζηφ απφ ην 0 έσο ην 100, απφ ηα αξηζηεξά ηεο 

θσηνγξαθίαο.  

y Ναη float Ζ θάζεηε ζέζε ηεο επηζήκαλζεο, πνπ νξίδεηαη ζαλ 

πνζνζηφ απφ ην 0 έσο ην 100, απφ ην πάλσ κέξνο ηεο 

θσηνγξαθίαο. 

session_key optional string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ρξήζηε πνπ ππνδεηθλχεηαη ζε 

κηα θσηνγξαθία. 

format optional string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί λα 

είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή είλαη 

ην XML) 

callback optional string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά ηελ 

ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή API ηνπ 

Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη θπξίσο γηα λα 

επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

εηηθέηα <script>, επίζεο γλσζηή σο JSONP, θαη 

ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ 

ζπλάξηεζε ζα θιεζεί κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο 

παξάκεηξνο. 

tags optional string Έλαο  JSON πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεη κηα ιίζηα 

εηηθεηψλ πνπ ζα πξνζηεζεί ζηε θσηνγξαθία. Αλ απηή 

ε παξάκεηξνο πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηελ θιήζε, νη 

παξάκεηξνη «x, y, tag_uid» θαη «tag_text» αγλννχληαη. 

Κάζε εηηθέηα ηεο ιίζηαο  πξέπεη λα δηεπθξηλίδεη ηηο 

ηηκέο γηα ηα "x", "y", θαη είηε ηνλ θσδηθφ ρξήζηε 

"tag_uid" ή έλα θείκελν "tag_text" πνπ πξνζδηνξίδνπλ 

ηα άηνκα ζηελ εηηθέηα. Έλα παξάδεηγκα απηνχ είλαη ε 

ζπκβνινζεηξά: 

 [{"x":"30.0","y":"30.0","tag_uid":1234567890}, 

{"x":"70.0","y":"70.0","tag_text":"some person"}] 

owner_uid optional int Ο θσδηθφο ηνπ ρξήζηε ηνπ νπνίνπ ε θσηνγξαθία 

επηζεκαίλεηαη. Δάλ απηή ε παξάκεηξνο δελ έρεη 

θαζνξηζηεί, ηφηε απφ πξνεπηινγή πξφθεηηαη γηα ηνλ 

ρξήζηε ζπλφδνπ. 

εκείσζε: Απηή ε παξάκεηξνο ηζρχεη κφλν γηα 

εθαξκνγέο ηζηνχ θαη απαηηείηαη απφ απηέο κφλνλ αλ ην 

session_key δελ πξνζδηνξίδεηαη. Σν Facebook αγλνεί 

απηήλ ηελ παξάκεηξν, αλ πεξαζηεί απφ κία εθαξκνγή 
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ππνινγηζηή. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Photos.createAlbum[158] 

Πεξηγξαθή: Γεκηνπξγεί θαη επηζηξέθεη έλα λέν άικπνπκ πνπ αλήθεη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε 

ή ζηνλ ρξήζηε ηξέρνπζαο ζπλφδνπ. [159] Οη κφλεο απνζεθεχζηκεο ηηκέο πνπ 

επηζηξέθνληαη απφ ηελ παξνχζα κέζνδν είλαη ηα αλαγλσξηζηηθά ηνπ άικπνπκ 

«aid» θαη ν θάηνρνο ηνπ άικπνπκ. 

Γηα ηηο εθαξκνγέο ηζηνχ, ζα πξέπεη λα ζηαιεί είηε ε ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ε παξνχζα κέζνδνο θαιείηαη ή ην θιεηδί ζπλφδνπ γηα ην 

ρξήζηε, αιιά φρη θαη ηα δχν. Αλ έλαο ρξήζηεο έρεη νξηζηεί κε ηελ παξάκεηξν uid, 

ν ρξήζηεο ζπλφδνπ  είλαη ζα είλαη ν ζηφρνο ηεο κεζφδνπ. 

Χζηφζν, εάλ ε εθαξκνγή είλαη κηα εθαξκνγή ππνινγηζηή, έλα έγθπξν θιεηδί 

ζπλφδνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Γελ ζα πξέπεη ηφηε λα 

ζηαιεί ε uid παξάκεηξνο. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON (Σν επηζηξεθφκελν cover_pid  είλαη πάληα 0) 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη   (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ θιεηδηνχ 

ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην θιεηδί 

API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα πεξάζεη 

κε θάζε θιήζε. 

session_key πξναηξεηηθά  string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή ην 

θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν ρξήζηεο έρεη 

παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο ζχλδεζεο 

πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί ζπλφδνπ 

πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP πειάηε ηνπ 

Facebook. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή επηηπρήο 

θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί 

έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ ηνλ 

ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, φπσο 

ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ θαζνξηζηεί 

ην call ID ζην πειάηε (client), δελ ρξεηάδεηαη λα 

πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο 

θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook 

επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν Facebook 

ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ εθαξκνγή 

απηφκαηα. 
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v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. Δάλ 

θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

format πξναηξεηηθά  string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί λα 

είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή είλαη 

ην XML) 

callback πξναηξεηηθά  string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά ηελ 

ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή API ηνπ 

Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη θπξίσο γηα λα 

επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

εηηθέηα <script>, επίζεο γλσζηή σο JSONP, θαη 

ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ 

ζπλάξηεζε ζα θιεζεί κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη 

σο παξάκεηξνο. 

name Ναη string Σν φλνκα ηνπ άικπνπκ. 

location optional string Ζ ηνπνζεζία ηνπ άικπνπκ. 

description optional string Ζ πεξηγξαθή ηνπ άικπνπκ. 

visible optional string Ζ νξαηφηεηα ηνπ άικπνπκ σο πξνο ηνπο θίινπο θαη 

ηνπο ρξήζηεο ηνπ Facebook. Παίξλεη ηηο ηηκέο 

friends, friends-of-friends, networks, everyone. 

εκείσζε: Απηή ε παξάκεηξνο παξακέλεη γηα 

ιφγνπο θιεξνλνκηθφηεηαο. Ζ παξάκεηξνο «privacy» 

ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη αλη 'απηνχ, δεδνκέλνπ 

φηη είλαη πην ηζρπξή θαη δπλακηθή. 

uid optional int Ο θσδηθφο ηνπ ρξήζηε γηα ηνλ νπνίν ην άικπνπκ έρεη 

δεκηνπξγεζεί. Δάλ απηή ε παξάκεηξνο δελ έρεη 

θαζνξηζηεί, ηφηε απφ πξνεπηινγή νξίδεηαη γηα ηνλ 

ρξήζηε ζπλφδνπ. 

εκείσζε: Απηή ε παξάκεηξνο ηζρχεη κφλν γηα 

εθαξκνγέο ηζηνχ θαη απαηηείηαη απφ απηέο κφλνλ αλ 

ην session_key δελ πξνζδηνξίδεηαη. Σν Facebook 

αγλνεί απηήλ ηελ παξάκεηξν, αλ απνζηαιεί απφ κία 

εθαξκνγή ππνινγηζηή. 

privacy optional object Έλα JSON-θσδηθνπνηεκέλν αληηθείκελν πνπ 

θαζνξίδεη ηηο ξπζκίζεηο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ 

γηα ηηο αλαξηήζεηο, ηα βίληεν, ή ηα άικπνπκ. 

Πεξηέρεη ηα παξαθάησ πεδία: 

 value (string): Ζ ηηκή ηεο πξνζηαζίαο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο γηα ην αληηθείκελν, πξνζδηνξίδεηαη σο 

κία απφ ηηο εμήο  EVERYONE, CUSTOM, 

ALL_FRIENDS, NETWORKS_FRIENDS, 

FRIENDS_OF_FRIENDS. 

  friends (string): Γηα ηε ξχζκηζε CUSTOM ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάκεηξν, απηφ ππνδεηθλχεη πνηνί 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα δνπλ ην αληηθείκελν. Μπνξεί 

λα είλαη EVERYONE, NETWORKS_FRIENDS 

(φηαλ ην αληηθείκελν είλαη νξαηά απφ ηα δίθηπα 

ρξήζηε θαη ηνπο θίινπο ηνπ), 

FRIENDS_OF_FRIENDS, ALL_FRIENDS, 

SOME_FRIENDS, SELF, ή NO_FRIENDS (φηαλ 

ην αληηθείκελν κπνξεί λα δεη θάπνηνο απφ έλα 
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δίθηπν κφλν). 

 networks (string): Γηα ηε ξχζκηζε CUSTOM, 

θαζνξίζηε κηα ιίζηα -ρσξηζκέλε κε θφκκαηα- ησλ 

αλαγλσξηζηηθψλ ησλ δηθηχσλ πνπ κπνξνχλ λα 

δνπλ ην αληηθείκελν πνπ αλαξηάηαη, ή 1 γηα φια ηα 

δίθηπα ηνπ ρξήζηε. 

 allow(string): ηαλ ην πεδίν ―friends‖, φπσο 

πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, νξίδεηαη ζηελ ηηκή 

SOME_FRIENDS, ην πεδίν απηφ θαζνξίδεη κηα 

ιίζηα -ρσξηζκέλε κε θφκκαηα- ησλ 

αλαγλσξηζηηθψλ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ θίισλ πνπ 

κπνξνχλ λα δνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δεκνζίεπζε. 

  deny (string):  ηαλ ην πεδίν ―friends‖ νξίδεηαη 

σο SOME_FRIENDS, εδψ θαζνξίδεηαη κηα ιίζηα 

-ρσξηζκέλε κε θφκκαηα- ησλ αλαγλσξηζηηθψλ ησλ 

ρξεζηψλ θαη ησλ θίισλ πνπ δελ κπνξνχλ λα δνπλ 

ηε δεκνζίεπζε. 

 

Μφλν ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηηο ξπζκίζεηο 

απνξξήηνπ γηα ηελ αλάξηεζε. Μηα δηεπαθή πνπ 

επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα πξνζδηνξίδεη ηηο ξπζκίζεηο  

απνξξήηνπ. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Photos.upload[160] 

Πεξηγξαθή: Πξνζζέηεη κηα θσηνγξαθία πνπ αλήθεη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε ή ζηνλ ρξήζηε 

ηξέρνπζαο ζπλφδνπ θαη επηζηξέθεη ηελ λέα θσηνγξαθία.  ιεο νη εθαξκνγέο 

κπνξνχλ λα δεκνζηεχζνπλ θσηνγξαθίεο, αιιά ζα εθθξεκεί ε έγθξηζε ηνπ 

ρξήζηε γηα λα είλαη νξαηή. Αλη‘ απηνχ, θσηνγξαθίεο πνπ θνξηψλνληαη απφ ηηο 

εθαξκνγέο κε δηθαηψκαηα photo_upload, είλαη νξαηέο ακέζσο. 

Δάλ δελ νξίδεηαη άικπνπκ, ε θσηνγξαθία αλεβαίλεη ζε άικπνπκ-πξνεπηινγή ηεο 

εθαξκνγήο, ην νπνίν κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί αλ είλαη απαξαίηεην. πλήζσο  ηα 

άικπνπκ έρνπλ έλα φξην κεγέζνπο 200 θσηνγξαθίεο. Σα άικπνπκ ησλ 

εθαξκνγψλ έρνπλ έλα φξην κεγέζνπο 1.000 θσηνγξαθίεο. 

Ζ αίηεζε κπνξεί λα θνξηψζεη ζην άικπνπκ έλα ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε, θαιψληαο 

photos.getAlbums. Χζηφζν, δελ κπνξεί λα θνξηψζεη ην πξνθίι άικπνπκ εηθφλα 

ελφο ρξήζηε. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON , MIME 

Οη αθφινπζεο κνξθέο αξρείσλ εηθφλαο κπνξνχλ λα αλέβνπλ κέζα απφ ηελ 

παξνχζα κέζνδν: 

 GIF 

 JPG 

 PNG 

 PSD 

 TIFF 

 JP2 

 IFF 
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 WBMP 

 XBM 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη   (Απηή ε κέζνδνο δελ απαηηεί session_key, αλ δελ θαιείηαη απφ κία 

εθαξκνγή ππνινγηζηή. Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο 

κπζηηθνχ θιεηδηνχ ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην θιεηδί 

API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα πεξάζεη 

κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή επηηπρήο 

θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί 

έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ ηνλ 

ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, φπσο 

ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ θαζνξηζηεί 

ην call ID ζην πειάηε (client), δελ ρξεηάδεηαη λα 

πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο 

θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook 

επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν Facebook 

ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ εθαξκνγή 

απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. Δάλ 

θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

[no name] Ναη data Σα αλεπεμέξγαζηα δεδνκέλα εηθφλαο γηα ηε 

θσηνγξαθία. 

session_key πξναηξεηηθά  string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή ην 

θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν ρξήζηεο έρεη 

παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο ζχλδεζεο 

πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί ζπλφδνπ 

πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP πειάηε ηνπ 

Facebook.. 

format πξναηξεηηθά  string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί λα 

είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή είλαη 

ην XML) 

callback πξναηξεηηθά  string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά ηελ 

ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή API ηνπ 

Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη θπξίσο γηα λα 

επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

εηηθέηα <script>, επίζεο γλσζηή σο JSONP, θαη 

ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ 

ζπλάξηεζε ζα θιεζεί κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη 

σο παξάκεηξνο. 

aid πξναηξεηηθά  string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηνπ άικπνπκ πξννξηζκνχ. Ζ 

παξάκεηξνο απηή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 50 
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ραξαθηήξεο. 

caption πξναηξεηηθά  string Ζ ιεδάληα ηεο θσηνγξαθίαο. 

uid optional int Ο θσδηθφο ηνπ ρξήζηε ηνπ νπνίνπ ε θσηνγξαθία 

θνξηψλεηαη. Δάλ απηή ε παξάκεηξνο δελ έρεη 

θαζνξηζηεί, ηφηε απφ πξνεπηινγή πξφθεηηαη γηα ηνλ 

ρξήζηε ζπλφδνπ. 

εκείσζε: Απηή ε παξάκεηξνο ηζρχεη κφλν γηα 

εθαξκνγέο ηζηνχ θαη απαηηείηαη απφ απηέο κφλνλ αλ 

ην session_key δελ πξνζδηνξίδεηαη. Σν Facebook 

αγλνεί απηήλ ηελ παξάκεηξν, αλ πεξαζηεί απφ κία 

εθαξκνγή ππνινγηζηή. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Events.create[161] 

Πεξηγξαθή: Γεκηνπξγεί κηα εθδήισζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ρξήζηε ζε πεξίπησζε πνπ ε 

εθαξκνγή έρεη ελεξγφ θιεηδί ζπλφδνπ γηα ηνλ ρξήζηε. Αιιηψο δεκηνπξγεί κηα 

εθδήισζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο εθαξκνγήο. Οη εθαξκνγέο  κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο εθδειψζεηο  γηα έλαλ ρξήζηε, εάλ ν ρξήζηεο παξέρεη 

δηθαηψκαηα create_event ζηελ εθαξκνγή. 

 

Δάλ δεκηνπξγεζεί κηα εθδήισζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ρξήζηε, ηφηε ε εθαξκνγή 

είλαη δηαρεηξηζηήο ζηελ εθδήισζε, ελψ ν ρξήζηεο είλαη ν δεκηνπξγφο  ηεο. 

 

Απηή ε κέζνδνο δελ απαηηεί θιεηδί ζπλφδνπ. Χζηφζν, εάλ θιεζεί ε κέζνδνο απηή 

ρσξίο θάπνηνλ ρξήζηε ελεξγήο ζπλφδνπ, ηφηε ε εθαξκνγή είλαη ηφζν ν δεκηνπξγφο 

φζν θαη ν δηαρεηξηζηήο γηα ηελ εθδήισζε. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη επίζεκεο 

βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON  

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη   (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ θιεηδηνχ 

ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί 

API 

Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην θιεηδί API 

θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα πεξάζεη κε θάζε 

θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή επηηπρήο 

θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί έλαλ 

αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ ηνλ 

ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ηξέρνπζα 

ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, φπσο ε microtime() 

ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ θαζνξηζηεί ην call ID ζην 

πειάηε (client), δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε 

θιήζε. 
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sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο θαη 

ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή 

ζαο». Σν Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. Δάλ 

θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

event_info Ναη object Οη πιεξνθνξίεο ηεο εθδήισζεο , πνπ απνζηέιινληαη ζε 

JSON-θσδηθνπνηεκέλα αληηθείκελα.  

Οη αθφινπζεο παξάκεηξνη πξέπεη λα πεξαζηνχλ ζαλ 

JSON αληηθείκελν. Οη παξάκεηξνη εμεγνχληαη ζηελ 

κέζνδν Event (FQL) .[162] 

 name 

 start_time  

 

Πξναηξεηηθά, κπνξεί λα πεξαζηνχλ νη αθφινπζεο 

παξάκεηξνη ζην αληηθείκελν:  

 category 

 subcategory 

 location 

 end_time 

 street 

 city 

 phone 

 email 

 page_id 

 description 

 privacy_type (OPEN/ CLOSED/ SECRET) 

 tagline 

 host 

 generate events for groups  

 generate events for pages  

 

Έλα παξάδεηγκα: 

{"name":"name","host":"host","start_time":1215929160

,"end_time":1215929160} 

session_key πξναηξεηηθ

ά  

string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή ην 

θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν ρξήζηεο έρεη 

παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα δηθαηψκαηα 

δεκνζίεπζεο γηα εθηφο ζχλδεζεο πξφζβαζε 

(offline_access ).Σν θιεηδί ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη 

απηφκαηα απφ ηνλ PHP πειάηε ηνπ Facebook. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη 

είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά ηελ 

ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή API ηνπ 

Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη θπξίσο γηα λα 

επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 
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εηηθέηα <script>, επίζεο γλσζηή σο JSONP, θαη 

ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ 

ζπλάξηεζε ζα θιεζεί κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο 

παξάκεηξνο. 

[no name] optional data Σα αλεπεμέξγαζηα δεδνκέλα ηεο εηθφλαο πνπ ζα 

ζπζρεηηζηεί κε ηελ εθδήισζε. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Events.cancel[163] 

Πεξηγξαθή: Αθπξψλεη κηα εθδήισζε. Ζ εθαξκνγή πξέπεη λα είλαη δηαρεηξηζηήο  ηεο 

εθδήισζεο . 

Απηή ε κέζνδνο δελ απαηηεί θιεηδί ζπλφδνπ. Χζηφζν, αλ απηή ε κέζνδνο θιεζεί 

ρσξίο θάπνηνλ ρξήζηε ελεξγήο ζπλφδνπ, ηφηε ε εθαξκνγή κπνξεί λα αθπξψζεη κία 

εθδήισζε κφλν αλ είλαη ν δεκηνπξγφο ηεο. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη επίζεκεο 

βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON  

HTTP κέζνδνο DELETE 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη   (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ θιεηδηνχ 

ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί 

API 

Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην θιεηδί API 

θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα πεξάζεη κε θάζε 

θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή επηηπρήο 

θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί έλαλ 

αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ ηνλ 

ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ηξέρνπζα 

ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, φπσο ε microtime() 

ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ θαζνξηζηεί ην call ID ζην 

πειάηε (client), δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε 

θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο θαη 

ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή 

ζαο». Σν Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. Δάλ 

θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

eid Ναη int Ο θσδηθφο ηεο εθδήισζεο. 

cancel_message πξναηξεηηθ

ά  

string Σν κήλπκα πνπ ζηέιλεηαη θαη εμεγεί γηαηί ε εθδήισζε 

αθπξψζεθε. Μπνξεί λα πεξάζεη έλα θελφ string αλ δελ 

είλαη επηζπκεηφ λα δνζνχλ εμεγήζεηο. 
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session_key πξναηξεηηθ

ά  

string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή ην 

θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν ρξήζηεο έρεη 

παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα δηθαηψκαηα 

δεκνζίεπζεο γηα εθηφο ζχλδεζεο πξφζβαζε 

(offline_access ).Σν θιεηδί ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη 

απηφκαηα απφ ηνλ PHP πειάηε ηνπ Facebook. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη 

είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά ηελ 

ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή API ηνπ 

Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη θπξίσο γηα λα 

επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

εηηθέηα <script>, επίζεο γλσζηή σο JSONP, θαη 

ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ 

ζπλάξηεζε ζα θιεζεί κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο 

παξάκεηξνο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Events.edit[164] 

Πεξηγξαθή: Δπεμεξγάδεηαη ηηο ιεπηνκέξεηεο κηαο ππάξρνπζαο εθδήισζεο. Ζ αίηεζε πξέπεη λα 

είλαη δηαρεηξηζηήο ηεο εθδήισζεο. Ζ εθαξκνγή είλαη ν δηαρεηξηζηήο κίαο 

εθδήισζεο, εθφζνλ ε εθαξκνγή δεκηνχξγεζε ηελ εθδήισζε γηα ινγαξηαζκφ ελφο 

ρξήζηε (κε ηελ ελεξγή ζπλεδξία ηνπ ρξήζηε), ή αλ είλαη ε δεκηνπξγφο ηεο 

εθδήισζεο (δειαδή, ε εθδήισζε δεκηνπξγήζεθε ρσξίο κηα ελεξγή ζπλεδξία ηνπ 

ρξήζηε) . 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη επίζεκεο 

βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON  (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη true εάλ επηηχρεη, ή έλαλ θσδηθφ 

ζθάικαηνο δηαθνξεηηθά) 

HTTP κέζνδνο PUT 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη   (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ θιεηδηνχ 

ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί 

API 

Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην θιεηδί API 

θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα πεξάζεη κε θάζε 

θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή επηηπρήο 

θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί έλαλ 

αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ ηνλ 

ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ηξέρνπζα 

ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, φπσο ε microtime() 

ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ θαζνξηζηεί ην call ID ζην 

πειάηε (client), δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε 

θιήζε. 
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sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο θαη 

ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή 

ζαο». Σν Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. Δάλ 

θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

eid Ναη int Ο θσδηθφο ηεο εθδήισζεο. 

event_info Ναη object Οη πιεξνθνξίεο εθδήισζε, νη νπνίεο πεξλάλε σο 

έλα JSON κε θσδηθνπνηεκέλν αληηθείκελν.  

session_key πξναηξεηηθ

ά  

string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή ην 

θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν ρξήζηεο έρεη 

παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα δηθαηψκαηα 

δεκνζίεπζεο γηα εθηφο ζχλδεζεο πξφζβαζε 

(offline_access ).Σν θιεηδί ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη 

απηφκαηα απφ ηνλ PHP πειάηε ηνπ Facebook. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη 

είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά ηελ 

ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή API ηνπ 

Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη θπξίσο γηα λα 

επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

εηηθέηα <script>, επίζεο γλσζηή σο JSONP, θαη 

ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ 

ζπλάξηεζε ζα θιεζεί κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο 

παξάκεηξνο. 

[no name] πξναηξεηηθ

ά  

data Σα αλεπεμέξγαζηα δεδνκέλα ηεο εηθφλαο πνπ ζα 

ζπζρεηηζηεί κε ηελ εθδήισζε. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Events.invite[165] 

Πεξηγξαθή: Δπηηξέπεη ζηελ εθαξκνγή λα πξνζθαιέζεη ρξήζηεο ζε κηα εθδήισζε κε έλαλ 

απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

 Ο ρξήζηεο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη κία εθδήισζε κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο 

θίινπο ζε απηή, εθφζνλ έρεη ρνξεγήζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα create_event .Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνχξγεζε ηελ 

εθδήισζε απεπζείαο ζην Facebook, κέζσ ηεο εθαξκνγήο, ή κέζσ κηαο 

άιιεο εθαξκνγήο. 

  Ζ εθαξκνγή κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κία εθδήισζε ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

κέζνδν events.create θαη λα πξνζθαιέζεη ρξήζηεο ζε απηήλ. 

Απηή ε κέζνδνο δελ απαηηεί θιεηδί ζπλφδνπ. Χζηφζν, εάλ απηή ε κέζνδνο 

θιεζεί  ρσξίο έλαλ ρξήζηε ελεξγήο ζπλφδνπ, ηφηε ε εθαξκνγή κπνξεί λα 

θαιέζεη κφλν ρξήζηεο ζε εθδειψζεηο  πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κέζα απφ ηελ 

εθαξκνγή. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON (Ζ κέζνδνο απηή επηζηξέθεη έλαλ bool, θαη αλ είλαη αιεζήο 

(true) ππνδεηθλχεη φηη φινη νη πξνζδηνξηδφκελνη ρξήζηεο έιαβαλ ηελ 
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πξφζθιεζε, θαη ςεπδήο αλ δελ έιαβαλ φινη νη ρξήζηεο ηελ πξφζθιεζε.) 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη   (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ θιεηδηνχ 

ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην θιεηδί 

API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα 

πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο 

θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook 

επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν Facebook 

ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ εθαξκνγή 

απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. Δάλ 

θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

session_key πξναηξεηηθ

ά  

string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή ην 

θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν ρξήζηεο 

έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο ζχλδεζεο 

πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί ζπλφδνπ 

πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP πειάηε ηνπ 

Facebook. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί λα 

είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά ηελ 

ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή API ηνπ 

Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη θπξίσο γηα λα 

επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο γλσζηή σο JSONP, θαη 

ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ 

ζπλάξηεζε ζα θιεζεί κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη 

σο παξάκεηξνο. 

eid Ναη int Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο εθδήισζεο  

uids Ναη array Ζ ιίζηα κε ηνπο θσδηθνχο ησλ ρξεζηψλ πνπ ζα 

ιάβνπλ ηελ πξφζθιεζε 

personal_message optional string Έλα πξναηξεηηθφ κήλπκα πνπ κπνξεί λα 

ζπκπεξηιεθζεί κε ηελ πξφζθιεζε. Απιφ θείκελν 
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κφλν. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Events.rsvp[165]  

Πεξηγξαθή:  The application is an admin for the event; that is, the event was 

created through your application with events.create. 

 The application has an active session for the user. 

 The active user has granted the application the rsvp_event extended 

permission. 

Οξίδεη ηελ θαηάζηαζε πξνζέιεπζεο (RSVP) ελφο ρξήζηε γηα κηα εθδήισζε. 

Ζ εθδήισζε κπνξεί λα νξίζεη ηελ θαηάζηαζε πξνζέιεπζεο ελφο ρξήζηε, 

κφλνλ αλ νη ηζρχνπλ φια ηα αθφινπζα: 

 Ζ εθαξκνγή είλαη δηαρεηξηζηήο ηεο εθδήισζεο. Γειαδή, ε εθδήισζε 

δεκηνπξγήζεθε κέζα απφ ηελ εθαξκνγή κε ηελ εληνιή events.create. 

  Ζ εθαξκνγή έρεη κηα ελεξγή ζχλνδν γηα ην ρξήζηε. 

  Ο ελεξγφο ρξήζηεο έρεη ρνξεγήζεη ηελ εθαξκνγή κε εθηεηακέλε άδεηα 

rsvp_event . 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη true εάλ είλαη επηηπρήο) 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη   (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ θιεηδηνχ 

ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην θιεηδί 

API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα 

πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

session_key Ναη string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή ην 

θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν ρξήζηεο 

έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο ζχλδεζεο 

πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί ζπλφδνπ 

πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP πειάηε ηνπ 

Facebook. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο 

θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook 

επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν Facebook 
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ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ εθαξκνγή 

απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. Δάλ 

θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

eid Ναη int Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο εθδήισζεο. 

rsvp_status Ναη string Ζ θαηάζηαζε πξνζέιεπζεο (RSVP) ηνπ ρξήζηε. 

Καζνξίδεηαη σο "ζίγνπξνο"( attending), 

"ακθίβνινο" (unsure), ή "αξλήζεθε" (declined).  

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί λα 

είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά ηελ 

ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή API ηνπ 

Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη θπξίσο γηα λα 

επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο γλσζηή σο JSONP, θαη 

ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ 

ζπλάξηεζε ζα θιεζεί κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη 

σο παξάκεηξνο. 
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3.1.4 Γσναηόηηηες για ανάκηηζη περιετομένοσ  

Όλνκα κεζόδνπ API 
Comments.get[167] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη φια ηα ζρφιηα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν XID, πνπ δεκνζηεχηεθε 

κέζσ fb: comments ή Comment Box .  

Μφλν έλα XID κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε ηελ παξνχζα κέζνδν. Πξνθεηκέλνπ 

λα επηζηξαθνχλ ζρφιηα γηα πνιιαπιά XID, έλα εξψηεκα fql.query πξέπεη λα 

γίλεη πξνο ηνλ πίλαθα ζρνιίσλ FQL. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON  

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη   (θιεηδί ζπλφδνπ) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην θιεηδί 

API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα 

πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο 

θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook 

επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν Facebook 

ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ εθαξκνγή 

απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. Δάλ 

θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

session_key Ναη string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή ην 

θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν ρξήζηεο 

έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο ζχλδεζεο 

πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί ζπλφδνπ 

πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP πειάηε ηνπ 

Facebook. 

xid Ναη* int Σν xid  ηνπ ζρνιίνπ πνπ πξφθεηηαη λα αλαθηεζεί . 

Γηα ην πιαίζην ζρνιίσλ (Comments Box), ην xid 

κπνξεί λα βξεζεί ζην πάλει ηνπ δηαρεηξηζηή ή ζηηο 
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ξπζκίζεηο ηεο εθαξκνγήο πνπ βξίζθεηαη ζην group 

Facebook Developer. 

* Δίηε ην xid ή ην object_id πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηεί. 

object_id Ναη* string Σν object_id ελφο αληηθεηκέλνπ ζην Facebook. 

Απηφ κπνξεί λα είλαη έλα βίληεν, κία ζεκείσζε, 

έλαο ζχλδεζκνο, κία θσηνγξαθία, ή έλα άικπνπκ 

θσηνγξαθηψλ. εκεηψζηε φηη γηα θσηνγξαθίεο θαη 

άικπνπκ, ην object_id πξέπεη λα δεηεζνχλ απφ 

ηνπο πίλαθεο FQL θσηνγξαθηψλ θαη άικπνπκ. 

* Δίηε ην xid ή ην object_id πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηεί. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί λα 

είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά ηελ 

ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή API ηνπ 

Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη θπξίσο γηα λα 

επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο γλσζηή σο JSONP, θαη 

ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ 

ζπλάξηεζε ζα θιεζεί κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη 

σο παξάκεηξνο. 

 

FQL: Facebook Query Language (Γιψζζα Δξσηεκάησλ Facebook), ή αιιηψο FQL, επηηξέπεη λα έλα 

ζεκείν επαθήο ζε κνξθή SQL γηα λα αλαδεηεζνχλ πην εχθνια θνηλσληθά δεδνκέλα ηνπ Facebook πνπ 

κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ θαη κέζσ άιισλ κεζφδσλ Facebook API. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνιιέο απφ 

ηηο θαλνληθέο θιήζεηο API είλαη ζηελ νπζία ην πεξηηχιηγκα γηα FQL εξσηήκαηα. ιεο νη ζπλήζεηο 

έιεγρνη πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη. Έλα ηππηθφ εξψηεκα 

κνηάδεη θάπσο έηζη:[169] 

SELECT name, pic FROM user WHERE uid=211031 OR uid=4801660 

Τπάξρνπλ δχν fql εληνιέο, ε  fql.query θαη ε fql.multiquery. 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Fql.query[169] 

Πεξηγξαθή: Απνηηκά έλα FQL (Facebook Query Language) εξψηεκα. Γηα πην πεξίπινθα 

εξσηήκαηα, θαιχηεξα λα ρξεζηκνπνηείηαη ην  fql.multiquery. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη δεδνκέλα κνηάδνπλ πνιχ κε ηα 

απνηειέζκαηα άιισλ θιήζεσλ API, φπσο users.getInfo. Απηφ δελ είλαη 

ηπραίν γεγνλφο - ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνιιέο απφ ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

API είλαη απιψο ην πεξηηχιηγκα γηα FQL εξσηήκαηα.) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη   (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ θιεηδηνχ 

ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 
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api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην θιεηδί 

API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα 

πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο 

θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook 

επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν Facebook 

ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ εθαξκνγή 

απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. Δάλ 

θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

query Ναη string Σν εξψηεκα πνπ ζα εθηειεζηεί, φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζηελ πεξηγξαθή ηνπ FQL. 

session_key πξναηξεηηθ

ά  

string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή ην 

θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν ρξήζηεο 

έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο ζχλδεζεο 

πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί ζπλφδνπ 

πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP πειάηε ηνπ 

Facebook. 

Αλάινγα κε ηνλ αηηνχκελν πίλαθα, ίζσο 

επηζηξαθνχλ νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο ρσξίο θιεηδί 

ζπλφδνπ.  

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί λα 

είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά ηελ 

ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή API ηνπ 

Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη θπξίσο γηα λα 

επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο γλσζηή σο JSONP, θαη 

ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ 

ζπλάξηεζε ζα θιεζεί κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη 

σο παξάκεηξνο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Fql.multiquery[170] 

Πεξηγξαθή: Απνηηκά κηα ζεηξά απφ FQL (Facebook Query Language) εξσηήκαηα ζε κηα 

θιήζε θαη επηζηξέθεη ηα δεδνκέλα ζε έλα ρξφλν. 

Ζ κέζνδνο απηή δέρεηαη έλα JSON-θσδηθνπνηεκέλν ιεμηθφ πνπ θαιεί 
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εξσηήκαηα, φπνπ θάζε εξψηεκα ρξεζηκνπνηεί αθξηβψο ηελ ίδηα ζχληαμε κε 

έλα εξψηεκα fql.query. Χζηφζν, ε κέζνδνο απηή επηηξέπεη πην πεξίπινθα 

εξσηήκαηα  λα γίλνπλ. Δίλαη δπλαηφλ λα ιεθζνχλ ηα δεδνκέλα απφ έλα 

εξψηεκα θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλα άιιν εξψηεκα ζην πιαίζην ηεο ίδηαο 

θιήζεο. Ζ πξφηαζε WHERE είλαη πξναηξεηηθή ζην ηειεπηαίν εξψηεκα, 

δεδνκέλνπ φηη ηα αλαθεξφκελα ζηνηρεία έρνπλ ήδε θιεζεί. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON (Ζ παξνχζα κέζνδνο  επηζηξέθεη έλα ιεμηθφ πνπ πεξηέρεη κηα 

ιίζηα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ αηηεκάησλ είηε ζε JSON ή ζε XML κνξθή. Σα 

θιεηδηά πνπ επηζηξέθνληαη είλαη ηα νλφκαηα ησλ εξσηεκάησλ πνπ έγηλαλ. 

πσο θαη κε ηα fql.query εξσηήκαηα, ηα δεδνκέλα πνπ επηζηξέθνληαη απφ 

θάζε εξψηεκα κνηάδνπλ πνιχ κε απηά άιισλ API εξσηεκάησλ, φπσο ε 

users.getInfo) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη   (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ θιεηδηνχ 

ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην θιεηδί 

API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα 

πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο 

θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook 

επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν Facebook 

ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ εθαξκνγή 

απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. Δάλ 

θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

queries Ναη array Έλα  JSON-θσδηθνπνηεκέλν ιεμηθφ ησλ 

εξσηεκάησλ πξνο εθηέιεζε. Ο πίλαθαο  

πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν απφ δεχγε  θιεηδηψλ / 

ηηκψλ. Κάζε θιεηδί είλαη ην φλνκα ηνπ εξσηήκαηνο 

, ην νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεη κφλν 

αιθαξηζκεηηθνχο ραξαθηήξεο θαη θάησ-παχια 

πξναηξεηηθά. Κάζε θιεηδί αληηζηνηρεί ζε κηα ηηκή 

πνπ πεξηέρεη έλα θιαζηθφ εξψηεκα FQL. 
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session_key πξναηξεηηθ

ά  

string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή ην 

θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν ρξήζηεο 

έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο ζχλδεζεο 

πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί ζπλφδνπ 

πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP πειάηε ηνπ 

Facebook.  

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί λα 

είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά ηελ 

ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή API ηνπ 

Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη θπξίσο γηα λα 

επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο γλσζηή σο JSONP, θαη 

ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ 

ζπλάξηεζε ζα θιεζεί κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη 

σο παξάκεηξνο. 

Πξνζνρή: Ζ ρξήζε JSON ζαλ ηελ κνξθή εμφδνπ 

ίζσο πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα φηαλ επηιέγνληαη 

πνιιαπιά πεδία κε ην ίδην φλνκα ή φηαλ 

επηιέγνληαη πνιιαπιά αλψλπκα πεδία.  

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
Data.getCookies[168] 

Πεξηγξαθή: Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη φια ηα cookies γηα ηνλ δεηνχκελν ρξήζηε θαη ηελ 

εθαξκνγή. Σα cookies ηζρχνπλ κφλν γηα ηηο εθαξκνγέο  ηζηνχ. Γελ ηζρχνπλ γηα 

εθαξκνγέο ππνινγηζηή. 

FQL ηζνδχλακν: 

SELECT uid, name, value, expires, path 

FROM cookies 

WHERE uid=508508326 AND name='Foo' 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη επίζεκεο 

βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON  

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη   (θιεηδί ζπλφδνπ) 

Πεξηνξηζκνί 

API 

Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

uid Ναη string Ο ρξήζηεο απφ ηνλ νπνίν δεηνχληαη  ηα cookies  

name optional float Σν φλνκα ηνπ cookie. Αλ δελ θαζνξίδεηαη, φια ηα 

cookies γηα ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε επηζηξέθνληαη. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Friends.areFriends[206] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη αλ είλαη ή δελ είλαη δχν ζπγθεθξηκέλνη ρξήζηεο κεηαμχ ηνπο θίινη. 
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Ο πξψηνο πίλαθαο νξίδεη ην έλα κέξνο ηνπ θάζε δεπγαξηνχ, ν δεχηεξνο 

πίλαθαο ην άιιν κηζφ. Χο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα είλαη ηνπ ηδίνπ κεγέζνπο. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON (Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα friend_info ζρεηηθέο κε ηηο ιίζηεο πνπ 

είραλ απνζηαιεί. Σν are_friends πεδίν θάζε ζηνηρείνπ friend_info είλαη 0 ή 

ςεπδήο αλ νη ρξήζηεο δελ είλαη θίινη, θαη 1 ή αιήζεηα αλ είλαη θίινη.) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη   (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ θιεηδηνχ 

ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην θιεηδί 

API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα 

πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

session_key Ναη string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή ην 

θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν ρξήζηεο 

έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο ζχλδεζεο 

πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί ζπλφδνπ 

πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP πειάηε ηνπ 

Facebook. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο 

θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook 

επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν Facebook 

ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ εθαξκνγή 

απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. Δάλ 

θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

uids1 Ναη array Μία ιίζηα ησλ αλαγλσξηζηηθψλ ησλ ρξεζηψλ πνπ 

ζπλδπάδνληαη κε ηα uids2. Απηή είλαη κηα ιίζηα -

ρσξηζκέλε κε θφκκαηα - ησλ αλαγλσξηζηηθψλ ησλ 

ρξεζηψλ. 

uids2 Ναη array Μία ιίζηα ησλ αλαγλσξηζηηθψλ ησλ ρξεζηψλ πνπ 

ζπλδπάδνληαη κε ηα uids1. Απηή είλαη κηα ιίζηα -

ρσξηζκέλε κε θφκκαηα - ησλ αλαγλσξηζηηθψλ ησλ 

ρξεζηψλ. 
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format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί λα 

είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά ηελ 

ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή API ηνπ 

Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη θπξίσο γηα λα 

επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο γλσζηή σο JSONP, θαη 

ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ 

ζπλάξηεζε ζα θιεζεί κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη 

σο παξάκεηξνο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Friends.get[171] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηα αλαγλσξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ ηνπ Facebook πνπ είλαη θίινη ζην 

Facebook ηνπ ηξέρνληα ρξήζηε. Ο ηξέρνλ ρξήζηεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 

θιεηδί ζπλφδνπ (session key) . Οη ηηκέο πνπ επηζηξέθνληαη απφ ηελ παξνχζα 

πξφζθιεζε δελ είλαη απνζεθεχζηκεο . 

FQL ηζνδχλακν: 

SELECT uid2 FROM friend WHERE uid1=loggedInUid 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON (Σα αλαγλσξηζηηθά θίισλ πνπ επηζηξέθνληαη είλαη νη θίινη πνπ 

είλαη νξαηνί ζηελ  Facebook Platform. Δάλ δελ βξεζνχλ θίινη, ε κέζνδνο 

επηζηξέθεη έλα άδεην ζηνηρείν friends_get_response.) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη  (Απηή ε κέζνδνο δελ απαηηεί session_key, αλ δελ θαιείηαη απφ κία 

εθαξκνγή ππνινγηζηή. Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο 

κπζηηθνχ θιεηδηνχ ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην θιεηδί 

API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα 

πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο 

θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook 

επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν Facebook 

ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ εθαξκνγή 

απηφκαηα. 
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v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. Δάλ 

θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

session_key πξναηξεηηθ

ά  

string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή ην 

θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν ρξήζηεο 

έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο ζχλδεζεο 

πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί ζπλφδνπ 

πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP πειάηε ηνπ 

Facebook. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί λα 

είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά ηελ 

ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή API ηνπ 

Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη θπξίσο γηα λα 

επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο γλσζηή σο JSONP, θαη 

ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ 

ζπλάξηεζε ζα θιεζεί κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη 

σο παξάκεηξνο. 

flid optional int Δπηζηξέθεη ηνπο θίινπο ζε κηα ιίζηα θίισλ. 

uid optional int The user ID for the user whose friends you want to 

return. Specify the uid when calling this method 

without a session key. 

Σν αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε γηα ην ρξήζηε ηνπ 

νπνίνπ θίινπο ζέιεηε λα επηζηξέςεηε. Καζνξίζηε 

ην uid γηα θιήζεηο απηήο ηεο κεζφδνπ δελ απνηειεί 

βαζηθή ζχλνδν. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Friends.getAppUsers[172] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηνπο θσδηθνχο ρξεζηψλ ησλ θίισλ ζην Facebook ηνπ ηξέρνληα 

ρξήζηε, νη νπνίνη έρνπλ εγθξίλεη ηελ θαινχζα εθαξκνγή ή πνπ έρνπλ 

ζπλδεζεί ήδε ζην Facebook κέζσ ηνπ Facebook Connect. Ο ηξέρνλ  ρξήζηεο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ session_key παξάκεηξν. Οη ηηκέο πνπ επηζηξέθνληαη 

απφ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε δελ είλαη απνζεθεχζηκεο. 

FQL ηζνδχλακν: 

SELECT uid FROM user 

WHERE uid IN (SELECT uid2 FROM friend WHERE uid1=loggedInUid) 

      AND is_app_user 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON (Σα αλαγλσξηζηηθά θίισλ πνπ επηζηξέθνληαη είλαη εθείλνη νη 

θίινη ηνπ ρξήζηε νη νπνίνη έρνπλ εμνπζηνδνηήζεη ηελ θαινχζα εθαξκνγή, νη 

νπνίνη είλαη έλα ππνζχλνιν ησλ θίισλ πνπ επέζηξεςε ε friends.get κέζνδνο. 

Δάλ δελ βξεζνχλ θίινη, ε κέζνδνο επηζηξέθεη έλα άδεην ζηνηρείν 
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friends_getAppUsers_response.) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη  (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ θιεηδηνχ 

ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην θιεηδί 

API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα 

πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

session_key Ναη string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή ην 

θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν ρξήζηεο 

έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο ζχλδεζεο 

πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί ζπλφδνπ 

πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP πειάηε ηνπ 

Facebook. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο 

θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook 

επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν Facebook 

ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ εθαξκνγή 

απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. Δάλ 

θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί λα 

είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά ηελ 

ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή API ηνπ 

Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη θπξίσο γηα λα 

επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο γλσζηή σο JSONP, θαη 

ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ 

ζπλάξηεζε ζα θιεζεί κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη 

σο παξάκεηξνο. 

flid optional int Δπηζηξέθεη ηνπο θίινπο ζε κία ιίζηα θίισλ.  

uid optional int Σν αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε γηα ην ρξήζηε ηνπ 

νπνίνπ νη θίινη δεηνχληαη. Σν uid πξέπεη λα 

θαζνξηζηεί φηαλ ε θιήζε απηήο ηεο κεζφδνπ 
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γίλεηαη ρσξίο έλα θιεηδί ζπλφδνπ.  

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Friends.getLists[173] 

Πεξηγξαθή: 
Δπηζηξέθεη ηα νλφκαηα θαη ηα αλαγλσξηζηηθά ηπρφλ θαηαιφγσλ θίισλ πνπ ν 

ρξήζηεο έρεη δεκηνπξγήζεη. Ο ηξέρνλ ρξήζηεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην  θιεηδί 

ζπλφδνπ (session_key). 

Οη ηηκέο πνπ επηζηξέθνληαη απφ ηελ παξνχζα κέζνδν είλαη απνζεθεχζηκεο .  

Σν αλαγλσξηζηηθφ ελφο θαηαιφγνπ θίισλ, πνπ ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη γηα 

ρξήζε ζε θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εθαξκνγήο, είλαη απηφ πνπ κπνξεί λα 

απνζεθεπηεί, αιιά ην αλαγλσξηζηηθφ πξέπεη λα ειέγρεηαη πεξηνδηθά, θαζψο ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα  δηαγξάςεη ή ηξνπνπνηήζεη ηνπο θαηαιφγνπο αλά πάζα 

ζηηγκή.  

FQL ηζνδχλακν: 

SELECT flid, name FROM friendlist WHERE owner=uid 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON (Σα αλαγλσξηζηηθά ησλ θαηαιφγσλ θίισλ πνπ επηζηξέθνληαη 

είλαη νη θαηάινγνη πνπ ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ρξήζηε.) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη   (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ θιεηδηνχ 

ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην θιεηδί 

API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα 

πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

session_key Ναη string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή ην 

θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν ρξήζηεο 

έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο ζχλδεζεο 

πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί ζπλφδνπ 

πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP πειάηε ηνπ 

Facebook. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 
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sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο 

θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook 

επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν Facebook 

ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ εθαξκνγή 

απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. Δάλ 

θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί λα 

είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά ηελ 

ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή API ηνπ 

Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη θπξίσο γηα λα 

επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο γλσζηή σο JSONP, θαη 

ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ 

ζπλάξηεζε ζα θιεζεί κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη 

σο παξάκεηξνο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Friends.getMutualFriends[174] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ ρξεζηψλ ησλ θνηλψλ θίισλ ζην Facebook 

κεηαμχ δχν ρξεζηψλ. Γηα ηνλ ρξήζηε πξνέιεπζεο, είηε ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ 

ρξήζηεο πξνέιεπζεο (ην source_id) κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ή λα ην θιεηδί 

ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, αιιά φρη ηα δχν. Ο ρξήζηεο πξνέιεπζεο  

πξέπεη λα έρεη εγθξίλεη ηελ εθαξκνγή. 

Σα αλαγλσξηζηηθά πνπ παίξλνπλ επηζηξέθνληαη απφ ηελ παξνχζα κέζνδν δελ 

κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ. 

FQL ηζνδχλακν: 

SELECT uid1 FROM friend WHERE uid1 IN (SELECT uid2 FROM friend 

WHERE uid1=source_uid) AND uid2=target_uid 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη έλαλ πίλαθα απφ αλαγλσξηζηηθά 

ρξήζηε ησλ ακνηβαίσλ θίισλ, ή έλαλ θσδηθφ ζθάικαηνο. 

Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ: Σα αλαγλσξηζηηθά  θίισλ πνπ 

επηζηξέθνληαη είλαη νη θίινη πνπ είλαη νξαηνί ζηελ Facebook Platform). 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη   (Απηή ε ιεηηνπξγία δελ απαηηεί θιεηδί ζπλφδνπ, αλ δελ θαιείηαη απφ κηα 

εθαξκνγή ππνινγηζηή. Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο 

κπζηηθνχ θιεηδηνχ ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ Σύπνο Πεξηγξαθή 
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ελε 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην θιεηδί 

API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα 

πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο 

θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook 

επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν Facebook 

ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ εθαξκνγή 

απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. Δάλ 

θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

target_uid Ναη int Ο θσδηθφο ρξήζηε ηνπ  ρξήζηε-ζηφρνπ, ηνπ νπνίνπ 

νη θνηλνί θίινη δεηνχληαη. 

session_key πξναηξεηηθ

ά  

string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή ην 

θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν ρξήζηεο 

έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο ζχλδεζεο 

πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί ζπλφδνπ 

πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP πειάηε ηνπ 

Facebook. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί λα 

είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά ηελ 

ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή API ηνπ 

Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη θπξίσο γηα λα 

επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο γλσζηή σο JSONP, θαη 

ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ 

ζπλάξηεζε ζα θιεζεί κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη 

σο παξάκεηξνο. 

source_uid πξναηξεηηθ

ά  

int Ο θσδηθφο ρξήζηε ηνπ άιινπ ρξήζηε γηα ην νπνίν 

δεηνχληαη νη θνηλνί θίινη. Ζ πξνεπηινγή είλαη γηα 

ηνλ ηξέρνληα ρξήζηε ζπλφδνπ.  

 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
groups.get[175] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη φιεο ηηο νξαηέο νκάδεο (groups), αλάινγα κε ηα θαζνξηζκέλα 
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θίιηξα. Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα επηζηξέςεη φιεο ηηο 

νκάδεο πνπ ζπλδένληαη κε έλα ρξήζηε, ή γηα λα αλαδεηήζεη εηδηθά ζχλνια 

νκάδσλ απφ κε ιίζηα κε αλαγλσξηζηηθά (GID). 

ε πεξίπησζε πνπ παξέρνληαη ηφζν ε uid φζν θαη ε gids παξάκεηξνο, ε 

κέζνδνο επηζηξέθεη φιεο ηηο νκάδεο ζρεηηδφκελεο κε ηα αλαγλσξηζηηθά 

νκάδσλ (gids), αλεμάξηεηα κε ηνλ ρξήζηε πνπ απηέο δπλδένληαη. Αλ ε 

παξάκεηξνο gids παξαιείπεηαη, ε κέζνδνο επηζηξέθεη φιεο ηηο νκάδεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ ηξέρνληα  ρξήζηε. 

Χζηφζν, εάλ ε uid παξάκεηξνο παξαιείπεηαη, ε κέζνδνο επηζηξέθεη φιεο ηηο 

νκάδεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα gids, αλεμαξηήησο ηεο ζρέζεο ρξήζηε. Δάλ 

έρνπλ παξαιεηθζεί θαη νη δχν παξάκεηξνη, ε κέζνδνο επηζηξέθεη φιεο ηηο 

νκάδεο ηνπ ρξήζηε ζπλφδνπ. 

FQL  ηζνδχλακν: 

SELECT gid, name, nid, description, group_type, group_subtype, 

recent_news, 

        pic, pic_big, pic_small, creator, update_time, office, website, venue 

 FROM group 

 WHERE gid IN (SELECT gid FROM group_member WHERE uid=uid) 

AND 

       gid IN (gids) 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON (Οη νκάδεο είλαη νξαηέο κφλν κέζσ ηνπ API κφλν εάλ ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα ηηο δεί θαη ζην Facebook. Μία θξπθή νκάδα είλαη νξαηή 

κφλν ζηα κέιε απηήο ηεο  νκάδαο. Δάλ δελ βξεζεί θακία νξαηή νκάδα, ε 

κέζνδνο επηζηξέθεη έλα άδεην ζηνηρείν groups_get_response. Σν πεδίν Nid ζα 

είλαη 0 γηα ηηο παγθφζκηεο νκάδεο. 

εκεηψλεηαη φηη απηή ε ζπκπεξηθνξά είλαη πνιχ παξφκνηα κε απηή πνπ 

παξνπζηάδεη ε κέζνδνο events.get.) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη   (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ θιεηδηνχ 

ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην θιεηδί 

API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα 

πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

session_key Ναη string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή ην 

θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν ρξήζηεο 

έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο ζχλδεζεο 

πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί ζπλφδνπ 

πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP πειάηε ηνπ 

Facebook. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 
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ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο 

θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook 

επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν Facebook 

ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ εθαξκνγή 

απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. Δάλ 

θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί λα 

είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά ηελ 

ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή API ηνπ 

Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη θπξίσο γηα λα 

επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο γλσζηή σο JSONP, θαη 

ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ 

ζπλάξηεζε ζα θιεζεί κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη 

σο παξάκεηξνο. 

gids πξναηξεηηθ

ά  

string Φίιηξν κε βάζε απηφλ ηνλ θαηάινγν ησλ ζηνηρείσλ 

ησλ νκάδσλ. Απηή είλαη κηα ιίζηα ρσξηζκέλε κε 

θφκκαηα ησλ αλαγλσξηζηηθψλ ησλ νκάδσλ (GID). 

uid πξναηξεηηθ

ά  

int Φίιηξν απφ νκάδεο πνπ ζπλδένληαη κε έλαλ ρξήζηε 

κε απηφ ην UID. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
groups.getMembers[176] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κία κε δεδνκέλα ησλ κειψλ πνπ ζπλδένληαη κε κηα νκάδα. 

Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ: Οη θαηάινγνη κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ ηα 

αλαγλσξηζηηθά ρξήζηε θαη ησλ ρξεζηψλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θαινχζα 

εθαξκνγή. 

 

FQL ηζνδχλακν: 

SELECT uid, gid, positions FROM group_member WHERE gid=gid  

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη ηέζζεξηο (πηζαλψο θελέο) ιίζηεο 

ρξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε κηα νκάδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ζρέζεο 

ηνπο (ηδηφηεηα κέινπο). Ο θαηάινγνο ησλ κειψλ πεξηέρεη ιίζηεο δηαρεηξηζηψλ 

θαη ζπληνληζηψλ ησλ νκάδσλ. 

Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 500 κέιε ζηελ νκάδα, απηφ ην API ζα 

επηζηξέςεη έλα ηπραίν ζχλνιν κέρξη 500 ρξήζηεο. Ο πξαγκαηηθφο αξηζκφο 
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ησλ ρξεζηψλ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο  απφ 500 γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη   (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ θιεηδηνχ 

ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο  εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην θιεηδί 

API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα 

πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

session_key Ναη string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή ην 

θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν ρξήζηεο 

έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο ζχλδεζεο 

πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί ζπλφδνπ 

πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP πειάηε ηνπ 

Facebook. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο 

θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook 

επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν Facebook 

ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ εθαξκνγή 

απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. Δάλ 

θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

gid Ναη int Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο νκάδαο γηα ηελ νπνία 

δεηνχληαη ηα κέιε. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί λα 

είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά ηελ 

ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή API ηνπ 

Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη θπξίσο γηα λα 

επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο γλσζηή σο JSONP, θαη 

ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ 

ζπλάξηεζε ζα θιεζεί κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη 

σο παξάκεηξνο. 
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Όλνκα κεζόδνπ API 
links.get [177] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη φιεο ηηο ζπλδέζεηο πνπ ν ρξήζηεο έρεη δεκνζηεχζεη ζην πξνθίι 

ηνπ κέζσ ηεο εθαξκνγήο. 

Γηα εθαξκνγέο ππνινγηζηή, ε παξνχζα κέζνδνο ιεηηνπξγεί κφλν γηα ηνλ 

ζπλδεδεκέλν ρξήζηε, δεδνκέλνπ φηη απηή είλαη ε κφλε ζπλεδξία πνπ ππάξρεη. 

Γηα  δεδνκέλα θαη γηα άιινπο ρξήζηεο, ε ιχζε είλαη έλα FQL εξψηεκα 

(fql.query) ζηνλ FQL πίλαθα ζπλδέζκσλ.. 

FQL ηζνδχλακν: 

SELECT link_id FROM link WHERE owner=loggedInUid 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON ( Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη έλαλ πίλαθα απφ δεδνκέλα 

ζπλδέζκσλ) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη   (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ θιεηδηνχ 

ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην θιεηδί 

API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη λα 

πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο αίηεζεο 

θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην Facebook 

επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν Facebook 

ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ εθαξκνγή 

απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. Δάλ 

θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

session_key Ναη string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή ην 

θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν ρξήζηεο 

έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο ζχλδεζεο 

πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί ζπλφδνπ 

πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP πειάηε ηνπ 

Facebook. 
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format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί λα 

είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά ηελ 

ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή API ηνπ 

Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη θπξίσο γηα λα 

επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο γλσζηή σο JSONP, θαη 

ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ 

ζπλάξηεζε ζα θιεζεί κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη 

σο παξάκεηξνο. 

uid πξναηξεηηθ

ά  

int Σν αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ρξήζηε ηνπ νπνίνη νη 

ζχλδεζκνη δεηνχληαη. (Πξνεπηιεγκέλε ηηκή είλαη ν 

ζπλδεδεκέλνο ρξήζηεο.) 

link_ids πξναηξεηηθ

ά  

array Μηα ζεηξά απφ αλαγλσξηζηηθά ζπλδέζκσλ πνπ 

επηζπκείηαη λα επηζηξαθνχλ. 

limit πξναηξεηηθ

ά  

int Ο αξηζκφο ησλ ζπλδέζκσλ πνπ ζα επηζηξαθνχλ, ζε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά απφ ην λεφηεξν ζην παιαηφηεξν. 

(πξνεπηιεγκέλε ηηκή είλαη ην 50) 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 
message.getThreadsInFolder [178] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη φια ηα κελχκαηα θαη ηα ζέκαηα ηνπ ρξήζηε απφ ηα εηζεξρφκελά ηνπ. 

Ο ρξήζηεο πξέπεη λα ρνξεγήζεη ζηελ εθαξκνγή άδεηα  read_mailbox. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML(ε πεξίπησζε επηηπρίαο, επηζηξέθεηαη κηα ζεηξά απφ ζέκαηα, φπνπ ην 

θαζέλα πεξηέρεη κηα ζεηξά απφ κελχκαηα. Γηαθνξεηηθά επηζηξέθεη έλαλ θσδηθφ 

ζθάικαηνο.) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη  (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ θιεηδηνχ 

ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

session_key Ναη* string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή ην 

θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν ρξήζηεο έρεη 

παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή εθηεηακέλα δηθαηψκαηα 

δεκνζίεπζεο γηα εθηφο ζχλδεζεο πξφζβαζε 

(offline_access ).Σν θιεηδί ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη 

απηφκαηα απφ ηνλ PHP πειάηε ηνπ Facebook. 

*Οη εθαξκνγέο πξέπεη λα θαζνξίζνπλ είηε έλα έγθπξν 

θιεηδί γηα ηνλ ηξέρνληα ρξήζηε ή γηα ην 

αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε.  

folder_id Ναη int Ζ ηαπηφηεηα ηνπ θαθέινπ ζα επηζηξαθεί. Σν 

αλαγλσξηζηηθφ κπνξεί λα είλαη έλα απφ ηα εμήο: 0 (γηα 

ηα Δηζεξρφκελα), 1 (γηα ηα Δμεξρφκελα), ή 4 (γηα 

Αλαλεσκέλα). 
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uid Ναη* int 

 

Ζ ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε κε ηα επηζηξεθφκελα ζέκαηα 

ζηα εηζεξρφκελα. 

*Οη εθαξκνγέο πξέπεη λα θαζνξίζνπλ είηε έλα έγθπξν 

θιεηδί γηα ηνλ ηξέρνληα ρξήζηε ή γηα ην 

αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε. 

limit πξναηξεηηθά  int Γειψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζεκάησλ πνπ ζα 

επηζηξαθνχλ. 

offset πξναηξεηηθά  int Γειψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζεκάησλ πνπ ζα 

παξαιεθζνχλ απφ ηα πην πξφζθαηα.  

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Notes.get [179] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα φισλ ησλ νξαηψλ ζεκεηψζεσλ πνπ γξάθηεθαλ απφ 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. Δάλ ν ρξήζηεο είλαη απνζπλδεδεκέλνο, κφλν νη 

δεκφζηεο ζεκεηψζεηο επηζηξέθνληαη. 

FQL ηζνδχλακν: 

SELECT note_id FROM note WHERE uid=loggedInUid 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON (Ζ κέζνδνο απηή επηζηξέθεη έλα πίλαθα απφ ζεκεηψζεηο κε ηα 

δεδνκέλα ζηα αληίζηνηρα πεδία 

(note_id,  title,  content,  created_time,  updated_time,  uid)) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη    

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 
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Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

session_key Ναη string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP 

πειάηε ηνπ Facebook. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά 

ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή 

API ηνπ Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη 

θπξίσο γηα λα επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο 

γλσζηή σο JSONP, θαη ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML 

φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ ζπλάξηεζε ζα θιεζεί 

κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο παξάκεηξνο. 

uid πξναηξεηηθ

ά  

int Ο θσδηθφο ηνπ ρξήζηε ηνπ νπνίνπ νη ζεκεηψζεηο 

δεηνχληαη. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Notifications.get [180] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο ηηο κε εθθξεκνχζεο θνηλνπνηήζεηο ηνπ 

Facebook γηα ηνλ ηξέρνληα ρξήζηε ζπλφδνπ. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη ην ίδην ζχλνιν ππνζηνηρείσλ, 

είηε ππάξρνπλ είηε δελ ππάξρνπλ εθθξεκείο θνηλνπνηήζεηο ζε νπνηαδήπνηε 

πεξηνρή. Αλ ε ηηκή ππνζηνηρείνπ «unread»( κε αλαγλσζκέλε εηδνπνίεζε) 

είλαη 0 γηα θαλέλα απφ ηα «πεηξάγκαηα» (pokes) ή ηα κνηξαδφκελα ζηνηρεία, 

ην «most_recent» ζηνηρείν είλαη επίζεο 0. Γηαθνξεηηθά ην most_recent 

ζηνηρείν πεξηέρεη έλα αλαγλσξηζηηθφ γηα ηελ πιένλ πξφζθαηε εηδνπνίεζεο .) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη    

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

session_key Ναη string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί 



 

102 
 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP 

πειάηε ηνπ Facebook. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string 

 

Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 

Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά 

ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή 

API ηνπ Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη 

θπξίσο γηα λα επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο 

γλσζηή σο JSONP, θαη ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML 

φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ ζπλάξηεζε ζα θιεζεί 

κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο παξάκεηξνο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Notifications.getList[181] 

Πεξηγξαθή: Απηή ε κέζνδνο θέξλεη φιεο ηηο θνηλνπνηήζεηο γηα ηνλ ηξέρνληα ρξήζηε 

ζπλφδνπ.  

Οη αηηήζεηο πξέπεη λα πεξάζεη έλα έγθπξν θιεηδί ζπλφδνπ. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON (Γηα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο επηζηξεθφκελεο εηδνπνηήζεηο 

θαη εθαξκνγέο, αλαηξέμηε ζηελ πεξηγξαθή ησλ πηλάθσλ FQL «notification» 

θαη «application», αληίζηνηρα.) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη   (θιεηδί ζπλφδνπ) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

session_key Ναη string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 



 

103 
 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP 

πειάηε ηνπ Facebook. 

start_time πξναηξεηηθ

ά  

time Τπνδειψλεη ηελ παιαηφηεξε ρξνληθή ζηηγκή γηα 

ηελ νπνία ζα επηζηξαθεί κηα θνηλνπνίεζε. Απηφ 

ηζνδπλακεί κε ην updated_time πεδίν ζηνλ FQL 

πίλαθα «notification». Αλ δελ θαζνξίδεηαη, ε 

παξνχζα κέζνδνο  επηζηξέθεη φιεο ηηο δηαζέζηκεο 

αλαθνηλψζεηο. 

include_read πξναηξεηηθ

ά  

bool Γειψλεη θαηά πφζνλ ζα ζπκπεξηιάβεη ηηο 

θνηλνπνηήζεηο πνπ έρνπλ ήδε δηαβαζηεί. Απφ 

πξνεπηινγή, νη θνηλνπνηήζεηο πνπ έλαο ρξήζηεο 

έρεη δηαβάζεη, δελ πεξηιακβάλνληαη. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Pages.getInfo [182] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη φιεο ηηο νξαηέο ειίδεο Facebook γηα λα ηα θαζνξηζκέλα 

θίιηξα. Ζ παξάκεηξνο session_key είλαη πξναηξεηηθή: 

  ηαλ ε παξάκεηξνο session_key δελ έρεη πεξάζεη, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα ιεθζνχλ νη δεκφζηεο πιεξνθνξίεο, ή πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε δεκφζηεο ζειίδεο κφλν. Ζ uid παξάκεηξνο δελ ιακβάλεηαη 

ππφςε δελ ζεσξείηαη αθφκε. 

  ηαλ ε παξάκεηξνο session_key πεξάζεη, ε κέζνδνο είλαη ζε ζέζε λα 

πάξεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ν  ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλνο λα δεη, θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζειίδεο πνπ 

έρνπλ πξνζζέζεη ηελ εθαξκνγή.  

FQL ηζνδχλακν: 

SELECT name, website FROM page WHERE page_id IN (SELECT 

page_id FROM page_fan WHERE uid = <uid> AND type = <type>) 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON (Οη πιεξνθνξίεο πνπ επηζηξέθνληαη γηα ηε ζειίδα είλαη απηέο 

πνπ είλαη νξαηέο ζην Facebook Platform). 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη   (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ 

θιεηδηνχ ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 
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ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 

Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

fields Ναη string Λίζηα ησλ επηζπκεηψλ πεδίσλ πνπ ζα 

επηζηξαθνχλ.  

session_key πξναηξεηηθ

ά  

string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP 

πειάηε ηνπ Facebook. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά 

ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή 

API ηνπ Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη 

θπξίσο γηα λα επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο 

γλσζηή σο JSONP, θαη ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML 

φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ ζπλάξηεζε ζα θιεζεί 

κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο παξάκεηξνο. 

page_ids πξναηξεηηθ

ά  

string  Λίζηα κε ηα αλαγλσξηζηηθά ησλ ζειίδσλ 

uid πξναηξεηηθ

ά  

int Ζ ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε. Απφ πξνεπηινγή, 

πξφθεηηαη γηα ηνλ ζπλδεδεκέλν ρξήζηε, εάλ ην 

session_key είλαη έγθπξν, θαη αλ δελ πεξλνχλ 

ηαπηφρξνλα page_ids. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

επηζηξαθνχλ νη ζειίδεο ζηηο νπνίεο έλαο ρξήζηεο 

είλαη νπαδφο. 

sig Ναη string Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Pages.isAdmin [183] 

Πεξηγξαθή: 
Διέγρεη αλ έλαο ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο είλαη δηαρεηξηζηήο γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζειίδα ζην Facebook. 
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FQL ηζνδχλακν: 

SELECT page_id FROM page_admin WHERE uid = <uid> 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON (Δπηζηξέθεη 1 ή 0) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη   (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ 

θιεηδηνχ ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

session_key Ναη string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP 

πειάηε ηνπ Facebook. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 

Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

page_id Ναη int Σν αλαγλσξηζηηθφ γηα ηελ ειίδα ηνπ Facebook. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά 

ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή 

API ηνπ Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη 

θπξίσο γηα λα επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript 
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ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο 

γλσζηή σο JSONP, θαη ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML 

φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ ζπλάξηεζε ζα θιεζεί 

κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο παξάκεηξνο. 

uid πξναηξεηηθ

ά  

int  (Πξνεπηινγή είλαη ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ 

ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε) 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Pages.isAppAdded [184] 

Πεξηγξαθή: 

Διέγρεη αλ ε Facebook ζειίδα έρεη πξνζζέζεη ηελ εθαξκνγή. 

FQL ηζνδχλακν: 

SELECT has_added_app FROM page WHERE page_id IN (SELECT 

page_id FROM page_admin WHERE uid = <uid>) 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON (Δπηζηξέθεη 1 ή 0) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη   (Απηή ε ιεηηνπξγία δελ απαηηεί θιεηδί ζπλφδνπ, αλ δελ θαιείηαη απφ 

κηα εθαξκνγή ππνινγηζηή. Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε 

ελφο κπζηηθνχ θιεηδηνχ ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 

Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 
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είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά 

ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή 

API ηνπ Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη 

θπξίσο γηα λα επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο 

γλσζηή σο JSONP, θαη ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML 

φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ ζπλάξηεζε ζα θιεζεί 

κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο παξάκεηξνο. 

page_id πξναηξεηηθ

ά  

int Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο ζειίδαο ηνπ Facebook. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Pages.isFan [185] 

Πεξηγξαθή: 
Διέγρεη αλ ν ρξήζηεο είλαη νπαδφο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο. Γελ 

ιεηηνπξγεί γηα εθαξκνγέο ζειίδσλ. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON (Δπηζηξέθεη 1 ή 0) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Όρη 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

session_key Ναη* string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP 

πειάηε ηνπ Facebook. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 
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v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 

Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά 

ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή 

API ηνπ Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη 

θπξίσο γηα λα επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο 

γλσζηή σο JSONP, θαη ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML 

φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ ζπλάξηεζε ζα θιεζεί 

κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο παξάκεηξνο. 

page_id Ναη int Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο ζειίδαο ηνπFacebook 

uid Ναη* int Σν αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ρξήζηε 

*Δάλ ην session key έρεη πεξάζεη, δελ πξέπεη λα 

πεξάζεη απηή ε κεηαβιεηή. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Status.get [186] 

Πεξηγξαθή: 
Δπηζηξέθεη ηηο ηξέρνπζεο θαη πην πξφζθαηεο θαηαζηάζεηο (status) ηνπ 

ρξήζηε. 

Γηα εθαξκνγέο ππνινγηζηή, ε παξνχζα κέζνδνο ιεηηνπξγεί κφλν γηα ηνλ 

ζπλδεδεκέλν ρξήζηε, δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη κφλν κία ζπλεδξία. Γηα ηα 

δεδνκέλα ησλ άιισλ ρξεζηψλ, πξέπεη λα γίλεη έλα FQL εξψηεκα (fql.query) 

ζηνλ πίλαθα FQL status. 

Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ: Σα κελχκαηα πνπ επηζηξέθνληαη 

είλαη απηά πνπ είλαη νξαηά ζηνλ ηξέρνληα ρξήζηε κέζσ ηεο Facebook 

Πιαηθφξκαο. 

FQL ηζνδχλακν: 

SELECT status_id FROM status WHERE uid=uid LIMIT limit  

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη κηα ζεηξά απφ status_ids. Δάλ δελ 

βξεζεί θαλέλα κελχκαηα θαηάζηαζεο, ε κέζνδνο επηζηξέθεη έλα άδεην 

ζηνηρείν status_get_response.) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ θιεηδηνχ 

ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 
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api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 

Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

session_key Ναη string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP 

πειάηε ηνπ Facebook. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά 

ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή 

API ηνπ Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη 

θπξίσο γηα λα επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο 

γλσζηή σο JSONP, θαη ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML 

φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ ζπλάξηεζε ζα θιεζεί 

κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο παξάκεηξνο. 

uid πξναηξεηηθ

ά  

int Ο θσδηθφο ηνπ ρξήζηε ηνπ νπνίνπ ηα κελχκαηα 

θαηάζηαζεο δεηνχληαη. 

limit πξναηξεηηθ

ά  

int Ο αξηζκφο ησλ κελπκάησλ θαηάζηαζεο πνπ ζα 

επηζηξαθνχλ. (Απφ πξνεπηινγή είλαη 100)  

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Stream.get [187] 

Πεξηγξαθή: Ζ κέζνδνο απηή επηζηξέθεη έλα αληηθείκελν (ζε JSON θσδηθνπνίεζε ή 

ζε κνξθή XML) πνπ πεξηέρεη ην ξεχκα δεκνζηεχζεσλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ρξήζηε απφ ηελ πιεπξά ελφο ζεαηή. 

Αλ κφλν έλα αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε θαζνξίδεηαη ζηνλ πίλαθα 

source_ids, επηζηξέθεη, ην ειάρηζην, ηα ηειεπηαία 50 κελχκαηα απφ ην 
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πξνθίι ηνπ ρξήζηε (Wall) γηα ηηο ηειεπηαίεο  180 εκέξεο (είλαη πηζαλφ λα 

είλαη θαη πεξηζζφηεξεο). Δάλ πεξηζζφηεξα αλαγλσξηζηηθά ρξεζηψλ 

νξίδνληαη, επηζηξέθεη κελχκαηα κφλν γηα ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο (πεξίπνπ κία 

εβδνκάδα). 

Σν ξεχκα κπνξεί λα θηιηξάξεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: 

 Με ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ξεχκαηνο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν 

source_ids (θσδηθνί ρξεζηψλ,  θσδηθνί ζειίδσλ, θσδηθνί νκάδαο, ή 

θσδηθνί εθδειψζεσλ). 

 Με ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο. 

 Με ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κελπκάησλ πνπ ζα επηζηξέςνπλ. 

 Με ηα θίιηξα ηνπ ρξήζηε. Σα θίιηξα κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε ηε 
ρξήζε stream.getFilters ή ξσηψληαο ηνλ stream_filter FQL πίλαθα 

Πξηλ ιεθζνχλ ηα δεδνκέλα απφ ην ξεχκα κελπκάησλ ελφο ρξήζηε, ην 
ρξεηάδνληαη δηθαηψκαηα read_stream. 

FQL ηζνδχλακν: 

SELECT comments, likes FROM stream WHERE post_id=182032615385 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON (Ζ κέζνδνο απηή επηζηξέθεη έλα JSON-θσδηθνπνηεκέλν ή έλα 

XML αληηθείκελν πνπ πεξηέρεη ηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο: 

 αλαξηήζεηο(posts), πνπ είλαη κηα ζεηξά απφ δεδνκέλα αλαξηήζεσλ, πνπ 

πεξηέρνπλ ηα πεδία πνπ νξίδνληαη απφ ην πίλαθα (FQL) «stream‖. 

  πξνθίι, είλαη κηα ζεηξά απφ πιεξνθνξίεο πξνθίι, θαη πεξηέρεη ηα πεδία 

πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ (FQL) πίλαθα «profile». 

  άικπνπκ, είλαη κηα ζεηξά απφ πιεξνθνξίεο άικπνπκ, θαη πεξηέρεη ηα 

πεδία πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ (FQL) πίλαθα «album».) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ θιεηδηνχ 

ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

session_key Ναη string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP 

πειάηε ηνπ Facebook. 

viewer_id πξναηξεηηθ

ά  

int Σν αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε γηα ην νπνίν είλαη 

δεηνχληαη ηα δεδνκέλα. Αλ ην "0" πεξάζεη ζε 

απηή ηελ παξάκεηξν, επηζηξέθεη δεκφζηα νξαηέο 

πιεξνθνξίεο. Χζηφζν, νη εθαξκνγέο ππνινγηζηή 

πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ πάληνηε έλαλ ζεαηή, 

θαζψο θαη έλα θιεηδί ζπλφδνπ. (Πξνεπηιεγκέλε 

ηηκή είλαη ν ηξέρνλ ρξήζηεο ζπλφδνπ) 

source_ids πξναηξεηηθ array Έλαο πίλαθαο πνπ πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία 
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ά  ξεχκαηνο κελπκάησλ γηα ην πξνθίι ρξήζηε, 

ζειίδσλ, νκάδσλ, θαη εθδειψζεσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ παξάκεηξν viewer_id. Σν 

ξεχκα κπνξεί λα θηιηξαξηζηεί ψζηε λα 

ζπκπεξηιάβεη κελχκαηα απφ ηα αλαγλσξηζηηθά 

πνπ αλαθέξνληαη εδψ. (Πξνεπηιεγκέλε ηηκή είλαη 

φιεο νη ζπλδέζεηο ηνπ ζεαηή.) 

start_time πξναηξεηηθ

ά  

time Σν λσξίηεξν ρξνληθφ ζεκείν (ζε ρξφλν Unix) γηα 

ην νπνίν ζα αλαθηήζεη κελχκαηα απφ ην ξεχκα. 

Πξνεπηιεγκέλε ηηκή είλαη 1 κέξα πξηλ.) 

end_time πξναηξεηηθ

ά  

time Σν αξγφηεξν ρξνληθφ ζεκείν (ζε ρξφλν Unix) γηα 

ην νπνίν ζα αλαθηήζεη κελχκαηα απφ ην ξεχκα. 

Πξνεπηιεγκέλε ηηκή είλαη ε ησξηλή.) 

limit πξναηξεηηθ

ά  

string Έλαο 32-bit αθέξαηνο int πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κελπκάησλ πνπ ζα 

επηζηξαθνχλ. (Πξνεπηιεγκέλε ηηκή είλαη 30 

κελχκαηα.) 

filter_key πξναηξεηηθ

ά  

string Έλα θίιηξν πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ρξήζηε. Σα 

θίιηξα κπνξνχλ λα βξεζνχλ απφ ηελ εληνιή 

stream.getFilters ή ηνλ stream_filter FQL πίλαθα.  

metadata πξναηξεηηθ

ά  

array Έλαο JSON-θσδηθνπνηεκέλνο πίλαθαο κέζα ζηνλ 

νπνίν κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα, φηαλ ε κέζνδνο 

stream.get θιεζεί: 

  άικπνπκ - λα δεηεζεί ην aid (άικπνπκ ID 

)ηνπ ρξήζηε  

 πξνθίι – λα δεηεζεί ν θσδηθφο ηνπ ρξήζηεο  

(user ID ή Page ID) 

 photo_tags γηα λα δεηεζεί ην pid ηνπ ρξήζηε 

(photo ID) 

  strip_tags (πεδίν) – γηα λα αθαηξεζνχλ θάζε 

είδνπο ζήκαλζε θαη θσδηθνπνίεζε HTML ζε 

έλα ζπλεκκέλν.  

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Stream.getComments [188] 

Πεξηγξαθή: 
Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη φια ηα ζρφιηα πνπ ζπλδένληαη κε έλα κήλπκα 

ζην ξεχκα κελπκάησλ ελφο ρξήζηε. Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη ζρφιηα 

κφλν εάλ ν ρξήζηεο πνπ θαηέρεη ην κήλπκα έρεη εμνπζηνδνηήζεη ηελ 

εθαξκνγή.  

FQL ηζνδχλακν: 

SELECT post_id, fromid, time, text FROM comment WHERE 

post_id=<post_id> 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη κηα ζεηξά ζρνιίσλ, φπνπ θάζε 

ζρφιην πεξηέρεη ηα πεδία απφ ηνλ (FQL) πίλαθα «comment») 
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HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ θιεηδηνχ 

ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

post_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ γηα ην κήλπκα γηα ην νπνίν ζα 

αλαθηεζνχλ ηα ζρφιηα. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Stream.getFilters [189] 

Πεξηγξαθή: 

Ζ κέζνδνο απηή επηζηξέθεη ηπρφλ θίιηξα πνπ ζπλδένληαη κε ξεχκα 

εηδήζεσλ ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ρξήζηε. Σα θίιηξα απηά κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πεξηνξηζηεί έλα ξεχκα φηαλ ρξεζηκνπνηεζεί ε 

κέζνδνο stream.get ή ν FQL πίλαθαο «stream». 

FQL ηζνδχλακν: 

SELECT filter_key FROM stream_filter WHERE uid=<currentUser> 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη έλαλ πίλαθα δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηέρνπλ ηα πεδία απφ ηνλ πίλαθα «stream_filter»(FQL).) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ θιεηδηνχ 

ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

uid optional int The user ID for the user whose stream filters are 

returning. 

Σν αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε ηνπ νπνίνπ ηα θίιηξα 

ξεχκαηνο επηζηξέθνληαη. 

session_key optional string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP 

πειάηε ηνπ Facebook. 

Οη εθαξκνγέο ππνινγηζηή πξέπεη λα πεξλάλε ην 

θιεηδί ζπλφδνπ (θαη λα έρνπλ εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα publish_stream  απφ ηνλ ρξήζηε). Οη 

ππφινηπεο εθαξκνγέο ρξεηάδνληαη κφλν 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα publish_stream. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Users.getInfo [190] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κηα κεγάιε πνηθηιία απφ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο  γηα 
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ηνλ ρξήζηε γηα θάζε θαζνξηζκέλν αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε, ε νπνία 

πεξηνξίδεηαη απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ ηξέρνληνο ρξήζηε (ηη κπνξεί λα δεη θαη 

ηη φρη ν ηξέρνλ ρξήζηεο ζηελ πιαηθφξκα). Ο ηξέρνλ ρξήζηεο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε session_key παξάκεηξν. Οη κφλεο απνζεθεχζηκεο 

ηηκέο πνπ επηζηξέθνληαη απφ ηελ παξνχζα κέζνδν είλαη εθείλα πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ  ηα ζηνηρεία «affiliations», νη «notes_count» ηηκέο, 

ε «proxied_email» δηεχζπλζε, θαη ηα πεξηερφκελα ηνπ 

«profile_update_time» ζηνηρείνπ. 

Ζ παξνχζα πξφζθιεζε δελ απαηηεί πιένλ θιεηδί ζπλφδνπ. Χζηφζν, εάλ 

απηή ε κέζνδνο θαιείηαη ρσξίο ην θιεηδί ζπλφδνπ, επηζηξέθεη κφλν ηηο 

αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 uid 

 first_name 

 last_name 

 name 

 locale 

 current_location 

 affiliations (regional type only) 

 pic_square 

 profile_url 

 sex 

εκαληηθό: Αλάινγα κε ηηο  ξπζκίζεηο απνξξήηνπ ηνπ ρξήζηε, ππάξρεη 

πξφζβαζε ζε νξηζκέλα δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε. Γηα θάζε ρξήζηε πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν απηή, ηα αθφινπζα πεδία ρξήζηεο είλαη νξαηά ζε 
κηα εθαξκνγή κφλν εθφζνλ ν ρξήζηεο έρεη εγθξίλεη ηελ εθαξκνγή απηή: 

 meeting_for 

 meeting_sex 

 religion 

 significant_other_id 

Δπηπιένλ, ε νξαηφηεηα φισλ ησλ πεδίσλ, κε εμαίξεζε ην αξρηθφ φλνκα 

(FIRST_NAME), ην επίζεην (last_name), ηελ θσηνγξαθία , ην θχιν, ηελ 

ηξέρνπζα ζέζε (current_location), ηηο ζπλεξγαζίεο, θαη ην uid, κπνξνχλ λα 

πεξηνξηζηνχλ απφ ηηο ξπζκίζεηο απνξξήηνπ Facebook ηνπ ρξήζηε ζε ζρέζε 

κε ην ρξήζηε πνπ θαιεί (ην ρξήζηε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ηξέρνπζα 

ζπλεδξία). 

Δάλ έλα πεδίν δελ είλαη νξαηφ γηα θάπνηνλ απφ ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, 

ηφηε ην αληίζηνηρν πεδίν ζα είλαη άδεην. 

Σέινο, έλα εξψηεκα ην πξνθίι ρξήζηε δελ ζα επηζηξέςεη φια ηα 

δεδνκέλα, εάλ ν ρξήζηεο έρεη απελεξγνπνηήζεη ηελ πξφζβαζε ζηελ 

πιαηθφξκα ηνπ Facebook. 

FQL ηζνδχλακν: 

SELECT uid, current_location FROM user WHERE <uid> IN (uid) 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON  

(Οη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο επηζηξέθνληαη απφ απηή ηελ θιήζε: 

 uid  

 about_me  

 activities   

 affiliations   

- type κπνξεί λα πάξεη ηηο αθφινπζεο ηηκέο: 
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• college 

• high school 

• work 

• region 

- year  

- name  

- nid (αλαγλσξηζηηθφ δηθηχνπ) 

- status   

 birthday  

 birthday_date  

 books   

 contact_email  

 current_location  

- city  

- state  

- country  

 zip  education_history  

- year  

- name  

- concentrations   

- degree  

 email  

 email_hashes   

 family 

 first_name  

 has_added_app  

 hometown_location  

- city  

- state  

- country  

 hs_info  (πιεξνθνξίεο γηα ην ιχθεην) 

- hs1_name  

- hs2_name  

- grad_year  

- hs1_id  

- hs2_id  

 interests   

 is_app_user  

 is_blocked  

 last_name  

 locale  

 meeting_for  

 meeting_sex  

 movies   

 music  

 name  

 notes_count 

 pic  

 pic_with_logo  (κε ην ζήκα ηνπ Facebook) 

 pic_big  κέγηζην 200x600 px 

 pic_big_with_logo  

 pic_small  κέγηζην 50x150px 
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 pic_small_with_logo 

 pic_square κέγηζην 50x50px 

 pic_square_with_logo  

 political  

 profile_blurb  

 profile_update_time  

 profile_url  

 proxied_email  

 quotes   

 relationship_status   

 religion  

 sex  

 significant_other_id  

 status   

 timezone  

 tv  

 username  

 wall_count  

 website  

 work_history  

- location  

-  company_name  

- description  

- position  

- start_date  

- end_date ) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ θιεηδηνχ 

ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 
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Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

uids Ναη array Λίζηα κε ηα αλαγλσξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ. Απηή 

είλαη κηα ιίζηα - ρσξηζκέλε κε θφκκαηα- ησλ 

αλαγλσξηζηηθψλ ησλ ρξεζηψλ. 

fields Ναη array Λίζηα ησλ επηζπκεηψλ πεδίσλ πνπ ζα 

επηζηξαθνχλ. Απηή είλαη κηα ιίζηα -ρσξηζκέλε 

κε θφκκαηα - ησλ πεδίσλ ζε string. 

session_key πξναηξεηηθ

ά  

string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP 

πειάηε ηνπ Facebook. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά 

ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή 

API ηνπ Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη 

θπξίσο γηα λα επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο 

γλσζηή σο JSONP, θαη ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML 

φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ ζπλάξηεζε ζα θιεζεί 

κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο παξάκεηξνο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Users.getLoggedInUser [191] 

Πεξηγξαθή: 
Παίξλεη ην αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε (uid) πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ηξέρνπζα 

ζχλνδν. Ζ ηηκή απηή πξέπεη λα απνζεθεχεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλφδνπ, γηα λα απνθεπρζνχλ νη πεξηηηέο επφκελεο θιήζεηο απηήο ηεο 

κέζνδν. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON  

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ θιεηδηνχ 

ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

session_key Ναη string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 
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εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP 

πειάηε ηνπ Facebook. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 

Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) ηαλ νξίδεηαη ην JSON ζαλ 

κνξθή απάληεζεο , ην αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε 

(user ID) επηζηξέθεηαη ζαλ int θαη φρη ζαλ string. 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά 

ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή 

API ηνπ Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη 

θπξίσο γηα λα επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο 

γλσζηή σο JSONP, θαη ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML 

φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ ζπλάξηεζε ζα θιεζεί 

κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο παξάκεηξνο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Users.getStandardInfo [192] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κηα ζεηξά απφ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαζνξηζκέλν ρξήζηε γηα 

ρξήζε απφ ηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή. Απηή ε θιήζε πξέπεη λα γίλεη γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο εθαξκνγήο κφλν φηαλ απαηηνχληαη αλαιπηηθέο 

πιεξνθνξίεο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζε θάζε 

ρξήζηε. Αλ ρξεηάδεηαη λα εκθαληζηνχλ πιεξνθνξίεο ζε άιινπο ρξήζηεο, ε 
κέζνδνο users.getInfo ζα πξέπεη λα θαιείηαη. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα επηζηξαθνχλ απφ ηελ παξνχζα θιήζε 

πεξηνξίδνληαη ζε: 

 uid 

 first_name 

 last_name 

 name 

 timezone 

 birthday 

 sex 
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 affiliations (regional type only) 

 locale 

 profile_url 

 proxied_email 

 current_location 
 allowed_restrictions 

Οη κφλεο απνζεθεχζηκεο επηζηξεθφκελεο ηηκέο πνπ απφ ηελ παξνχζα θιήζε 

είλαη νη ηαπηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ. Απηή ε θιήζε δελ επηζηξέθεη ηίπνηα γηα 

ρξήζηεο πνπ δελ έρνπλ επηηξέςεη ζηελ εθαξκνγή πξφζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπο. Ζ κέζνδνο απηή δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηηο 

εθαξκνγέο ππνινγηζηή ή ζην πιαίζην κηαο κπζηηθήο ζπλφδνπ. 

FQL ηζνδχλακν: 

SELECT uid, birthday FROM standard_user_info WHERE uid IN (uids) 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON (Οη πιεξνθνξίεο ρξήζηε πνπ επηζηξέθνληαη είλαη απηέο πνπ 

είλαη νξαηέο ζε θίινπο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Facebook. Δάλ δελ ππάξρνπλ 

νξαηνί ρξήζηεο ζηα απεζηαικέλα αλαγλσξηζηηθά ρξεζηψλ , ε κέζνδνο 

επηζηξέθεη έλα άδεην ζηνηρείν γηα απνηέιεζκα. Αθνινπζεί κηα ιίζηα ησλ 

πεδίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα επηζηξαθνχλ: 

 uid  

 affiliations   

 type κφλν ε πεξηνρή κπνξεί λα επηζηξαθεί 

 allowed_restrictions   

 birthday  

 current_location  

 first_name  

 last_name  

 locale  

 name 

 profile_url  

 proxied_email  

 sex  

 timezone ) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Όρη 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 
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φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 

Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

uids Ναη array Λίζηα κε ηα αλαγλσξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ. Απηή 

είλαη κηα ιίζηα - ρσξηζκέλε κε θφκκαηα- ησλ 

αλαγλσξηζηηθψλ ησλ ρξεζηψλ. 

fields Ναη array Λίζηα ησλ επηζπκεηψλ πεδίσλ πνπ ζα 

επηζηξαθνχλ. Απηή είλαη κηα ιίζηα -ρσξηζκέλε 

κε θφκκαηα - ησλ πεδίσλ ζε string. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Users.hasAppPermission [193] 

Πεξηγξαθή: Διέγρεη αλ ν ρξήζηεο έρεη ρνξεγήζεη ηελ εθαξκνγή κε εθηεηακέλα 

δηθαηψκαηα. 

Γηα ηεο κε εθαξκνγέο ππνινγηζηή, κπνξεί λα πεξαζηεί ην αλαγλσξηζηηθφ 

ηνπ ρξήζηε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη απηή ε θιήζε. Δάλ δελ 

νξηζηεί έλαο ρξήζηε κε ηελ uid παξάκεηξν, αιιά έρεη θαζνξηζηεί έλα 

session_key, ηφηε ν ρξήζηεο ηεο ζχλνδνο ζα είλαη ν ζηφρνο ηεο θιήζεο. 

Χζηφζν, εάλ ε εθαξκνγή είλαη κηα εθαξκνγή ππνινγηζηή, ζα πξέπεη λα 

πεξαζηεί έλα έγθπξν θιεηδί ζπλφδνπ, γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Αλ πεξαζηεί ε 

uid παξάκεηξνο ζα νδεγήζεη ζε ζθάικα. 

FQL ηζνδχλακν: 

SELECT uid, birthday FROM standard_user_info WHERE uid IN (uids) 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON  (Δπηζηξέθεη 1 (αιεζήο) ή  0 (ςεπδήο).) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη (Απηή ε ιεηηνπξγία δελ απαηηεί θιεηδί ζπλφδνπ, αλ δελ θαιείηαη απφ 

κηα εθαξκνγή ππνινγηζηή. Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε 

ελφο κπζηηθνχ θιεηδηνχ ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

http://wiki.developers.facebook.com/index.php/FQL
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call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 

Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

ext_perm Ναη string πκβνινζεηξά-αλαγλσξηζηηθφ πνπ ειέγρεη γηα 

ηελ επέθηαζε άδεηαο. Πξέπεη λα είλαη έλα απφ ηα: 

email,  read_stream,  publish_stream, 

offline_access,  status_update,  photo_upload,crea

te_event, rsvp_event, sms, video_upload,create_n

ote, share_item. 

session_key πξναηξεηηθ

ά  

string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ρξήζηε ηνπ νπνίνπ ηα 

δηθαηψκαηα ειέγρνληαη. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά 

ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή 

API ηνπ Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη 

θπξίσο γηα λα επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο 

γλσζηή σο JSONP, θαη ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML 

φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ ζπλάξηεζε ζα θιεζεί 

κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο παξάκεηξνο. 

uid πξναηξεηηθ

ά  

int Ο θσδηθφο ρξήζηε ηνπ νπνίνπ ηα δηθαηψκαηα 

είλαη πξνο έιεγρν. Δάλ απηή ε παξάκεηξνο δελ 

έρεη θαζνξηζηεί, ηφηε απφ πξνεπηινγή πξφθεηηαη 

γηα ηνλ ρξήζηε ζπλφδνπ. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Users.isAppUser [194] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη αλ ν ρξήζηεο (είηε ν ρξήζηεο ζπλφδνπ ή ν ρξήζηεο πνπ 
θαζνξίδεηαη απφ ην uid), έρεη εμνπζηνδνηήζεη ηελ θαινχζα εθαξκνγή.  

Γηα ηηο εθαξκνγέο Ηζηνχ, ζα πξέπεη λα πεξάζεη είηε ε ηαπηφηεηα ηνπ 

ρξήζηε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε παξνχζα θιήζε ή ην θιεηδί 

ζπλφδνπ γηα ην ρξήζηε, αιιά φρη θαη ηα δχν. Χζηφζν, εάλ ε εθαξκνγή είλαη 

κηα εθαξκνγή ππνινγηζηή, έλα έγθπξν θιεηδί ζπλφδνπ πξέπεη λα πεξάζεη 

γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Σφηε δελ πξέπεη λα πεξάζεη κηα παξάκεηξνο uid. 
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URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON   

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη ((Απηή ε ιεηηνπξγία δελ απαηηεί θιεηδί ζπλφδνπ, αλ δελ θαιείηαη απφ 

κηα εθαξκνγή ππνινγηζηή. Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε 

ελφο κπζηηθνχ θιεηδηνχ ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 

Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

session_key πξναηξεηηθ

ά  

string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ρξήζηε ηνπ νπνίνπ ηα 

δηθαηψκαηα ειέγρνληαη. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά 

ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή 

API ηνπ Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη 

θπξίσο γηα λα επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο 

γλσζηή σο JSONP, θαη ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML 

φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ ζπλάξηεζε ζα θιεζεί 

κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο παξάκεηξνο. 

uid πξναηξεηηθ

ά  

int Ο θσδηθφο ρξήζηε ν νπνίνο κπνξεί λα έρεη 

εμνπζηνδνηήζεη ηελ εθαξκνγή. Δάλ απηή ε 

παξάκεηξνο δελ έρεη θαζνξηζηεί, ηφηε απφ 

πξνεπηινγή πξφθεηηαη γηα ηνλ ρξήζηε ζπλφδνπ. 
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Όλνκα κεζόδνπ API 
Users.isVerified[195] 

Πεξηγξαθή: 
Καζνξίδεη αλ ην Facebook ζεσξεί ηνλ ηξέρνληα ρξήζηε επαιεζεπκέλν ή φρη. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON  (Ζ παξνχζα θιήζε επηζηξέθεη αιεζέο ή 1 γηα έλαλ 

επαιεζεπκέλν ρξήζηε. Φεπδέο ή 0 γηα κε εμαθξηβσκέλν ρξήζηε.) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Όρη (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ θιεηδηνχ 

ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

session_key Ναη string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP 

πειάηε ηνπ Facebook. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 

Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά 

ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή 

API ηνπ Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη 

θπξίσο γηα λα επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο 
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γλσζηή σο JSONP, θαη ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML 

φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ ζπλάξηεζε ζα θιεζεί 

κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο παξάκεηξνο. 

  

Όλνκα κεζόδνπ API 
Dashboard.getActivity [197] 

Πεξηγξαθή: Ζ κέζνδνο απηή επηζηξέθεη κέρξη θαη ηα 100 πην πξφζθαηεο δξαζηεξηφηεηεο 

εθαξκνγήο γηα ηνλ ηξέρνληα ρξήζηε. 

ηαλ θαιείηαη απηή ε κέζνδνο, πξέπεη λα γίλεη έλα απφ ηα αθφινπζα: 

 Να ππνγξαθεί ηελ θιήζε κε κηα κπζηηθή ζπλεδξία θαη λα πεξηιακβάλεη 

έλα έγθπξν θιεηδί ζπλφδνπ γηα ηνλ ζπλδεδεκέλν ρξήζηε 

 Να θαζνξηζηεί έλα αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε θαη λα ππνγξαθεί ε θιήζε κε 

ηνλ κπζηηθφ θσδηθφ ηεο εθαξκνγήο. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON  (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο, 

φπνπ θάζε δξαζηεξηφηεηα είλαη έλα αληηθείκελν πνπ πεξηέρεη έλα δεπγάξη 

θιεηδηνχ/ηηκήο, φπνπ ην θιεηδί είλαη έλα αλαγλσξηζηηθφ δξαζηεξηφηεηαο 

(activity_id) θαη ε ηηκή είλαη κηα δνκή πνπ πεξηέρεη έλα κήλπκα θαη ηα 

action_link.) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη  

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

session_key Ναη* string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP 

πειάηε ηνπ Facebook. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 
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Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 

Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

activity_ids πξναηξεηηθ

ά  

array Έλαο πίλαθαο απφ activity_ids πνπ ζα 

επηζηξαθνχλ. Δάλ δελ έρνπλ θαζνξηζηεί 

activity_ids , ηφηε νη 100 πην πξφζθαηεο 

δξαζηεξηφηεηεο επηζηξέθνπλ γηα ηνλ ηξέρνληα 

ρξήζηε. 

uid Ναη* int Σν αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε ηνπ νπνίνπ ηακπιφ 

είλαη ππφ ελεκέξσζε. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Dashboard.getGlobalNews [198] 

Πεξηγξαθή: Ζ κέζνδνο απηή επηζηξέθεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ παγθφζκησλ 

εηδήζεσλ ηεο εθαξκνγήο, κέρξη έλα φξην. Σν Facebook επηζηξέθεη ηηο 8 πην 

πξφζθαηεο ζπζηνηρίεο εηδήζεηο, θαη θάζε ζέζε ηνπ πίλαθα κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη 8 εηδήζεηο, άξα έρνπκε έλα κέγηζην δηάζηεκα 64 εηδήζεσλ 

ζπλνιηθά. 

Ζ κέζνδνο απηή δελ ιακβάλεη θιεηδί ζπλφδνπ. Θα πξέπεη λα ππνγξαθεί 

ε παξνχζα θιήζε κε ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο. Οη εθαξκνγέο πνπ 

δελ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην κπζηηθφ θιεηδί ηνπο ζηνλ θψδηθά ηνπο 

(φπσο νη desktop εθαξκνγέο), δελ πξέπεη λα θάλνπλ απηή ηελ θιήζε. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη κηα ζεηξά απφ αληηθείκελα 

εηδήζεσλ, φπνπ θάζε ζηνηρείν εηδήζεσλ είλαη έλα JSON-θσδηθνπνηεκέλν 

αληηθείκελν πνπ πεξηέρεη δχν θιεηδηά: 

 εηθφλαο: Μηα δηεχζπλζε URL γηα ηελ εηθφλα γη 'απηφ ην ζέκα εηδήζεσλ, ή 

έλα θελφ string αλ ε εηθφλα δελ ππάξρεη. 

 εηδήζεσλ: Μηα ζεηξά απφ έλα ή πεξηζζφηεξα αληηθείκελα εηδήζεσλ. Γηα 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ αληηθεηκέλνπ εηδήζεσλ, 

βιέπε ηε κέζνδν dashboard.addGlobalNews.) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη (κπζηηθφ θιεηδί εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 
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θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 

Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

news_ids πξναηξεηηθ

ά  

array Μηα ζεηξά απφ news_ids πνπ ζα επηζηξαθνχλ. 

Δάλ δελ έρνπλ θαζνξηζηεί news_ids , ηφηε φιεο νη 

παγθφζκηεο εηδήζεηο επηζηξέθνληαη. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Dashboard.getNews [199] 

Πεξηγξαθή: Ζ κέζνδνο απηή επηζηξέθεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ πξνζσπηθψλ 

εηδήζεσλ ηεο εθαξκνγήο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε, κέρξη έλα φξην. Σν 

Facebook επηζηξέθεη ηηο 8 πην πξφζθαηεο ζπζηνηρίεο εηδήζεηο, θαη θάζε 

ζέζε ηνπ πίλαθα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 8 εηδήζεηο, άξα έρνπκε έλα 
κέγηζην δηάζηεκα 64 εηδήζεσλ ζπλνιηθά. 

ηαλ θαιείηαη απηή ε κέζνδνο, πξέπεη λα γίλεη έλα απφ ηα αθφινπζα: 

 Να ππνγξαθεί ηελ θιήζε κε κηα κπζηηθή ζπλεδξία θαη λα 

πεξηιακβάλεη έλα έγθπξν θιεηδί ζπλφδνπ γηα ηνλ ζπλδεδεκέλν 

ρξήζηε 

 Να θαζνξηζηεί έλα αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε θαη λα ππνγξαθεί ε 

θιήζε κε ηνλ κπζηηθφ θσδηθφ ηεο εθαξκνγήο. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON  (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη κηα ζεηξά απφ αληηθείκελα 

εηδήζεσλ, φπνπ θάζε ζηνηρείν εηδήζεσλ είλαη έλα JSON-θσδηθνπνηεκέλν 

αληηθείκελν πνπ πεξηέρεη δχν θιεηδηά: 

 εηθφλαο: Μηα δηεχζπλζε URL γηα ηελ εηθφλα γη 'απηφ ην ζέκα εηδήζεσλ, ή 

έλα θελφ string αλ ε εηθφλα δελ ππάξρεη. 

 εηδήζεσλ: Μηα ζεηξά απφ έλα ή πεξηζζφηεξα αληηθείκελα εηδήζεσλ. Γηα 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ αληηθεηκέλνπ εηδήζεσλ, 

βιέπε ηε κέζνδν dashboard.addGlobalNews.) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Όρη 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 
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session_key Ναη* string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP 

πειάηε ηνπ Facebook. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 

Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

uid Ναη* int Ζ ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε ηνπ νπνίνπ ην ηακπιφ 

είλαη ππφ ελεκέξσζε. 

news_ids πξναηξεηηθ

ά  

array Μηα ζεηξά απφ news_ids πνπ ζα επηζηξαθνχλ. 

Δάλ δελ θαζνξηζηνχλ news_ids , ηφηε είλαη φιεο νη 

παγθφζκηεο (κέρξη ηα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη 

παξαπάλσ γηα ηηο επηζηξεθφκελεο εηδήζεηο). 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Dashboard.multiGetNews [200] 

Πεξηγξαθή: Ζ κέζνδνο απηή επηζηξέθεη ην ηξέρνλ ζχλνιν ησλ πξνζσπηθψλ εηδήζεηο 

ηεο θαινχζαο εθαξκνγήο γηα κηα ζεηξά απφ ρξήζηεο. 

Ζ κέζνδνο απηή δελ ιακβάλεη θιεηδί ζπλφδνπ. Θα πξέπεη λα ππνγξαθεί 

ε παξνχζα θιήζε κε ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο. Οη εθαξκνγέο πνπ 

δελ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην κπζηηθφ θιεηδί ηνπο ζηνλ θψδηθά ηνπο 

(φπσο νη desktop εθαξκνγέο), δελ πξέπεη λα θάλνπλ απηή ηελ θιήζε. 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON  (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη κηα ζεηξά απφ αληηθείκελα 

εηδήζεσλ, φπνπ θάζε ζηνηρείν εηδήζεσλ είλαη έλα JSON-θσδηθνπνηεκέλν 

αληηθείκελν πνπ πεξηέρεη δχν θιεηδηά: 

 εηθφλαο: Μηα δηεχζπλζε URL γηα ηελ εηθφλα γη 'απηφ ην ζέκα εηδήζεσλ, ή 

έλα θελφ string αλ ε εηθφλα δελ ππάξρεη. 

 εηδήζεσλ: Μηα ζεηξά απφ έλα ή πεξηζζφηεξα αληηθείκελα 

εηδήζεσλ. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ 

αληηθεηκέλνπ εηδήζεσλ, βιέπε ηε κέζνδν dashboard.addNews.) 

HTTP κέζνδνο GET 
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Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Όρη 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 

Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

ids Ναη array Έλαο πίλαθαο πνπ πεξηέρεη δεχγε θιεηδηψλ/ηηκψλ, 

φπνπ ην θιεηδί είλαη ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ 

ρξήζηε γηα ηελ αλάθηεζε εηδήζεσλ, θαη ε ηηκή 

είλαη κηα ζεηξά απφ news_ids. Δάλ ε ηηκή 

news_ids είλαη άδεηα, ηφηε φιεο νη εηδήζεηο ηνπ 

ρξήζηε ζα επηζηξαθνχλ. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Photos.get [201] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη φιεο ηηο νξαηέο θσηνγξαθίεο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηζκέλα 

θίιηξα. Με ηε κέζνδν απηή κπνξνχλ λα βξεζνχλ φιεο νη θσηνγξαθίεο νη 

νπνίεο: 

  Δίλαη tagged (έρεη επηζεκαλζεί) κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα (πεξλψληαο 

uid ηνπ ρξήζηε, σο ην subj_id) 

 Πεξηέρεηαη ζην άικπνπκ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην aid (αλαγλσξηζηηθφ 

ηνπ άικπνπκ) 

  πκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ θσηνγξαθηψλ πνπ νξίδεηαη 

απφ PIDs 

 Κάζε ζπλδπαζκφο ησλ ηξηψλ απηψλ θξηηεξίσλ 

Πξνζηαζία απνξξήηνπ: Οη θσηνγξαθίεο είλαη νξαηέο ζην Facebook κφλν αλ 

ν ηδηνθηήηεο ηεο θσηνγξαθίαο ην έρεη επηηξέςεη ζηελ θαινχζα εθαξκνγή, ή 

ν ηδηνθηήηεο ηεο θσηνγξαθίαο δελ έρεη θιείζεη ηελ πξφζβαζε ζηελ 



 

128 
 

πιαηθφξκα. 

FQL ηζνδχλακν: 

SELECT pid, aid, owner, src, src_big, src_small, link, caption, created  

 FROM photo 

 WHERE pid IN (SELECT pid FROM photo_tag WHERE subject=<uid>) 

AND 

       aid=<aid> AND pid IN (pid) 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON  (Δάλ δελ βξεζνχλ ηέηνηεο θσηνγξαθίεο, ε κέζνδνο επηζηξέθεη 

έλα άδεην ζηνηρείν photos_get_response.) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη  (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ 

θιεηδηνχ ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

session_key Ναη string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP 

πειάηε ηνπ Facebook. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 

Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

subj_id Ναη int Φηιηξάξηζκα κε θσηνγξαθίεο ζηηο νπνίεο 

επηζεκαίλεηαη ν ρξήζηεο. Θα πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα subj_id, 

aid ή pids. Ζ subj_id παξάκεηξνο δελ έρεη 
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πξνεπηιεγκέλε ηηκή, αιιά αλ πεξαζηεί, πξέπεη λα 

είλαη ν θσδηθφο ηνπ ρξήζηε. 

aid Ναη string Φηιηξάξηζκα κε θσηνγξαθίεο κφλν ζε απηφ ην 

άικπνπκ. Θα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη 

ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα subj_id, aid ή pids . Ζ 

παξάκεηξνο aid δελ έρεη πξνθαζνξηζκέλε ηηκή. 

Γελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 50 ραξαθηήξεο. 

pids Ναη array Φηιηξάξηζκα κε θσηνγξαθίεο ζε απηή ηε ιίζηα. 

Απηή είλαη κηα ιίζηα -- ρσξηζκέλε κε θφκκαηα - 

ησλ PIDs . Θα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη 

ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα subj_id, aid ή pids . Ζ 

παξάκεηξνο PIDs δελ έρεη πξνθαζνξηζκέλε ηηκή. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά 

ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή 

API ηνπ Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη 

θπξίσο γηα λα επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο 

γλσζηή σο JSONP, θαη ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML 

φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ ζπλάξηεζε ζα θιεζεί 

κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο παξάκεηξνο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Photos.getAlbums [202] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κεηαδεδνκέλα γηα φια ηα άικπνπκ θσηνγξαθηψλ πνπ 

έρνπλ θνξησζεί απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. Ζ κέζνδνο απηή επηζηξέθεη 

πιεξνθνξίεο απφ φια ηα νξαηά άικπνπκ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα θίιηξα πνπ 

θαζνξίδνληαη. Ζ κέζνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα επηζηξέςνπλ φια 

ηα θσηνγξαθηθά άικπνπκ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ έλα ρξήζηε, λα 

δεηεζνχλ εηδηθέο νκάδεο άικπνπκ βάζεη κίαο ιίζηαο κε aid, ή κε 

νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ δχν. 

Ζ παξνχζα θιήζε επηζηξέθεη ην άικπνπκ ηνπ πξνθίι ελφο ρξήζηε. 

Μπνξεί λα θαζνξηζηεί αλ έλα άικπνπκ είλαη ην πξνθίι άικπνπκ κε ην pid 

ηνπ πξνθίι ηνπ ρξήζηε. Αλ είλαη ηα ίδηα, ηφηε απηφ είλαη ην πξνθίι-

άικπνπκ. 

Οη επηζηξεθφκελεο  ηηκέο απφ ηελ παξνχζα θιήζε δελ κπνξνχλ λα 

απνζεθεπηνχλ. 

Σν πεδίν «νξαηφηεηαο» (visible) πνηφο κπνξεί λα δεη ην άικπνπκ. Οη 

ηηκέο κπνξεί λα είλαη ‖ friends‖, ―friends-of-friends‖, ― networks‖, 

― everyone‖, ή ―custom‖. 

Πξνζηαζία Απνξξήηνπ: ε απηή ηελ πξφζθιεζε, έλα άικπνπκ πνπ 

αλήθεη ζε έλαλ  ρξήζηε επηζηξέθεηαη ζηελ εθαξκνγή, εάλ ν ρξήζηεο απηφο 

δελ έρεη θιείζεη ηελ πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Facebook. 

FQL ηζνδχλακν: 

SELECT aid, cover_pid, owner, name, created, modified, description, 

location, link, size, visible 

 FROM album 

 WHERE owner=<uid> AND aid IN (aid) 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 
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επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON  (Σα αλαγλσξηζηηθά άικπνπκ (aid) πνπ επηζηξέθνληαη απφ ηε 

ιεηηνπξγία απηή κπνξνχλ λα πεξαζηνχλ ζηε κέζνδν photos.get.) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη  (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ 

θιεηδηνχ ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

session_key Ναη string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP 

πειάηε ηνπ Facebook. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 

Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

uid Ναη int Δπηζηξέθεη άικπνπκ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ 

απηφλ ηνλ ρξήζηε. Πξέπεη λα θαζνξίζεηε είηε ην 

"uid" ή ην "aids". Ζ "uid" παξάκεηξνο δελ έρεη 

πξνεπηιεγκέλε ηηκή. 

aids Ναη string Δπηζηξέθεη άικπνπκ κε ηηο aids νπ βξίζθνληαη 

ζηελ ελ ιφγσ ιίζηα. Απηή είλαη κηα ιίζηα 

ρσξηζκέλε κε θφκκαηα ησλ aids (αλαγλσξηζηηθψλ 

ησλ άικπνπκ). Πξέπεη λα θαζνξίζεηε είηε ην 

"uid" ή ην "aids". Ζ "aids" παξάκεηξνο δελ έρεη 

πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 
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callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά 

ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή 

API ηνπ Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη 

θπξίσο γηα λα επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο 

γλσζηή σο JSONP, θαη ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML 

φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ ζπλάξηεζε ζα θιεζεί 

κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο παξάκεηξνο. 

 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Photos.getTags [203] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ην ζχλνιν ησλ εηηθεηψλ(tags)ηνπ ρξήζηε γηα ζπγθεθξηκέλεο 

θσηνγξαθίεο. 

Πξνζηαζία απνξξήηνπ: Μηα εηηθέηα (tag) ηνπ ρξήζηε είλαη νξαηή ζε 

κηα εθαξκνγή κφλν εάλ ν ρξήζηεο απηφο δελ έρεη θιείζεη ηελ πξφζβαζε ζην 

Facebook. 

FQL ηζνδχλακν: 

SELECT pid, subject, xcoord, ycoord, created FROM photo_tag WHERE 

pid IN (pids) 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON  (Δάλ δελ βξεζνχλ εηηθέηεο θσηνγξαθίαο, ε κέζνδνο ζα 

επηζηξέςεη έλα θελφ ζηνηρείν photos_getTags_response.) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη  (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ 

θιεηδηνχ ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

session_key Ναη string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP 

πειάηε ηνπ Facebook. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 
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Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 

Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

pids Ναη array Ζ ιίζηα ησλ θσηνγξαθηψλ απφ ηηο νπνίεο ζα 

εμαρζνχλ νη εηηθέηεο(tags). Απηή είλαη κηα ιίζηα -

ρσξηζκέλε κε θφκκαηα- ησλ PIDs. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά 

ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή 

API ηνπ Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη 

θπξίσο γηα λα επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο 

γλσζηή σο JSONP, θαη ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML 

φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ ζπλάξηεζε ζα θιεζεί 

κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο παξάκεηξνο. 

 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Events.get [204] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη φιεο ηηο νξαηέο εθδειψζεηο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηζκέλα 

θίιηξα. Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βξεζνχλ φιεο ηηο 

εθδειψζεηο γηα έλα ρξήζηε, είηε γηα κία αλαδήηεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπλφινπ γεγνλφησλ απφ κία ιίζηα θσδηθψλ γεγνλφησλ (eids). 

Αλ θαη νη δχν παξάκεηξνη, "uid" θαη "eids", παξέρνληαη, ε κέζνδνο 

επηζηξέθεη φιεο ηηο εθδειψζεηο ζην ζχλνιν ησλ eids  πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ρξήζηε. Δάλ δελ παξάκεηξνο ειεθηξνληθψλ ηαπηνηήησλ θαζνξίδνληαη, ε 

κέζνδνο επηζηξέθεη φιεο ηηο εθδειψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. Αλ ε "uid" παξάκεηξνο παξαιείπεηαη, ε κέζνδνο 

επηζηξέθεη φιεο ηηο εθδειψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξερφκελε ιίζηα 

ησλ "eids", αλεμαξηήησο ηεο ζρέζεο κε ηνλ ρξήζηε. Δάλ έρνπλ παξαιεηθζεί 

θαη νη δχν παξάκεηξνη, ε κέζνδνο εκθαλίδεη φιεο ηηο εθδειψζεηο  πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρξήζηε ζπλφδνπ. 

Ζ "uid" παξάκεηξνο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ φξν «gid» 

πξνθεηκέλνπ λα επηζηξαθνχλ εθδειψζεηο  απφ θηινμελνχληαη απφ κία νκάδα 

θαη φρη απφ έλαλ κεκνλσκέλν ρξήζηε. 

 
FQL ηζνδχλακν: 

SELECT eid, name, tagline, nid, pic, pic_big, pic_small, host, description, 

        event_type, event_subtype, start_time, end_time, creator, update_time, 

        location, venue 

 FROM event 

 WHERE eid IN (SELECT eid FROM event_member 

               WHERE uid=uid AND rsvp_status=rsvp_status) AND 

       eid IN (eids) AND 

       end_time >= start_time AND 

       start_time < end_time 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON  (Οη εθδειψζεηο είλαη νξαηέο κφλν αλ δελ είλαη θξπθέο. Δάλ 
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δελ βξεζνχλ ηέηνηεο εθδειψζεηο, ε κέζνδνο επηζηξέθεη έλα άδεην 

"events_get_response" ζηνηρείν. Σν "nid" πεδίν ζα είλαη 0 γηα ηηο 

παγθφζκηεο εθδειψζεηο.) 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Όρη 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

uid πξναηξεηηθά  int Φηιηξάξηζκα κε βάζε ηα γεγνλφηα πνπ 

ζπλδένληαη κε έλα ρξήζηε κε απηφ ην uid. 

eids πξναηξεηηθά  array Φηιηξάξηζκα κε βάζε κία ιίζηα κε 

αλαγλσξηζηηθά εθδειψζεσλ.  

start_time πξναηξεηηθά  int Φίιηξν κε ην πεδίν σο θαηψηεξν ρξνληθφ 

φξην. Κελή ή κεδεληθή παξάκεηξνο 

ππνδεηθλχεη φηη δελ ππάξρεη θαηψηεξν φξην. 

end_time πξναηξεηηθά  int Φίιηξν κε ην πεδίν σο αλψηεξν ρξνληθφ 

φξην. Κελή ή κεδεληθή παξάκεηξνο 

ππνδεηθλχεη φηη δελ ππάξρεη αλψηεξν φξην. 

rsvp_status πξναηξεηηθά  string Φηιηξάξηζκα κε βάζε ηελ θαηάζηαζε 

πξνζέιεπζεο (RSVP). Σν RSVP ζα πξέπεη 

λα είλαη κία απφ ηηο αθφινπζεο 
ζπκβνινζεηξέο: 

 attending 

 unsure 

 declined 

 not_replied 

 

 

Όλνκα κεζόδνπ API 
Events.getMembers [205] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κία ιίζηα κειψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε κία εθδήισζε. 

Απηή ε κέζνδνο δελ απαηηεί θιεηδί ζπλφδνπ. Χζηφζν, εάλ απηή ε 

κέζνδνο θαιψληαο ρσξίο έλαλ ρξήζηε ελεξγήο ζπλφδνπ, επηζηξέθεη κφλν ηηο 

εθδειψζεηο γηα ηηο νπνίεο ε εθαξκνγή ήηαλ ν δεκηνπξγφο. Οη εθαξκνγέο 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ εθδειψζεηο εθ κέξνπο ησλ ρξεζηψλ, κφλν εάλ 

νη ρξήζηεο έρνπλ δερζεί ηελ αίηεζε ηεο εθαξκνγήο γηα επέθηαζε ηεο άδεηαο 

create_event. 

Πξνζηαζία απνξξήηνπ: Οη ιίζηεο κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ ηα 

αλαγλσξηζηηθά ρξήζηε ησλ ρξεζηψλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θαινχζα 

εθαξκνγή. 

FQL ηζνδχλακν: 

SELECT uid, eid, rsvp_status FROM event_member WHERE eid=eid 

URL: Γελ είλαη δηαθξηηφ – θξχβεηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο (ζπγθεθξηκέλα PHP5, 

JavaScript, iPhone, ActionScript 3.0, Microsoft SDK, Force.com είλαη νη 

επίζεκεο βηβιηνζήθεο) 

Formats: XML/ JSON  (Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη ηέζζεξηο (πηζαλψο θελέο) ιίζηεο 

ησλ ρξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε κία εθδήισζε, πνπ ππνδεηθλχνπλ ηηο 

θαηαζηάζεηο RSVP ηνπο. Οη θαηάινγνη απηνί δελ πξέπεη πνηέ λα 

κνηξάδνληαη ζηα κέιε). 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε: 

Ναη  (Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα θιεζεί κε ηε ρξήζε ελφο κπζηηθνχ 

θιεηδηνχ ζπλφδνπ, θαη φρη ην κπζηηθφ θιεηδί ηεο εθαξκνγήο) 

Πεξηνξηζκνί API Όρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ Σύπνο Πεξηγξαθή 
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ελε 

api_key Ναη string Σν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο (application key) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαινχζα εθαξκνγή. Δάλ ην 

θιεηδί API θαζνξίδεηαη ζηνλ πειάηε, δελ πξέπεη 

λα πεξάζεη κε θάζε θιήζε. 

call_id Ναη float Ο αχμσλ αξηζκφο αίηεζεο. Κάζε δηαδνρηθή 

επηηπρήο θιήζε γηα θάζε ζπλεδξία πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ αχμσλ αξηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ ηειεπηαίν. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηξέρνπζα ψξα ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, 

φπσο ε microtime() ζπλάξηεζε ηεο PHP. Δάλ 

θαζνξηζηεί ην call ID ζην πειάηε (client), δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

sig Ναη string Μηα κείμε, ζε MD5 κνξθή, ηεο ηξέρνπζαο 

αίηεζεο θαη ηνπ κπζηηθνχ θιεηδηνχ (secret key), 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θνκκάηη « Πψο ην 

Facebook επηθπξψλεη ηελ αίηεζή ζαο». Σν 

Facebook ππνινγίδεη ηελ ππνγξαθή γηα ηελ 

εθαξκνγή απηφκαηα. 

v Ναη string Απηή ε παξάκεηξνο πξέπεη λα νξηζηεί ζε 1.0 φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ API. 

Δάλ θαζνξηζηεί ε έθδνζε ζηνλ  πειάηε(client), 

δελ ρξεηάδεηαη λα πεξαζηεί ζε θάζε θιήζε. 

eid Ναη int Σν αλαγλσξηζηηθφ εθδήισζεο. 

session_key πξναηξεηηθ

ά  

string Σν θιεηδί ζπλφδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ή 

ην θιεηδί ζπλφδνπ πνπ πξνβιέπεηαη φηαλ ν 

ρξήζηεο έρεη παξαρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο γηα εθηφο 

ζχλδεζεο πξφζβαζε (offline_access ).Σν θιεηδί 

ζπλφδνπ πεξηιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ PHP 

πειάηε ηνπ Facebook. 

format πξναηξεηηθ

ά  

string Ζ επηζπκεηή κνξθή απάληεζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα είλαη είηε  XML ή  JSON. (πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη ην XML) 

callback πξναηξεηηθ

ά  

string Σν φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ζα θιεζεί κεηά 

ηελ ιήςε ηεο απάληεζεο απφ ηνλ εμππεξεηεηή 

API ηνπ Facebook. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη 

θπξίσο γηα λα επηηξέπεη  αηηήκαηα JavaScript 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <script>, επίζεο 

γλσζηή σο JSONP, θαη ιεηηνπξγεί ηφζν κε XML 

φζν θαη JSON κνξθέο. Ζ ζπλάξηεζε ζα θιεζεί 

κε ηελ απάληεζε λα πεξλάεη σο παξάκεηξνο. 

 

  



 

135 
 

3.2 Twitter  

 

 

Δηθόλα 3:ηηγκηόηππν Twitter πιαηθόξκαο 

3.2.1 Περιγραθή Πλαηθόρμας  

Σν Twitter είλαη κηα ππεξεζία θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη δεκηνπξγίαο κηθξφ-ηζηνινγίσλ 

(micro-blogging) πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα ζηέιλνπλ θαη λα δηαβάδνπλ κελχκαηα, 

γλσζηά αιιηψο θαη σο tweets. Σα Tweets (ή status updates) είλαη δεκνζηεχζεηο κε ην πνιχ 

140 ραξαθηήξεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ζειίδα ηνπ πξνθίι ηνπ ζπγγξαθέα θαη κεηαδίδνληαη 

ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ ζπγγξαθέα πνπ είλαη γλσζηνί σο "followers". Ζ επηηπρία ηνπ Twitter 

είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ επηηπρία ησλ πξνγξακκαηηζηψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ. 

Πξάγκαηη, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ρξήζεο Twitter έξρεηαη κέζα απφ εθαξκνγέο ηξίησλ, 

πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα δεκνζηεχνπλ θαη λα δηαβάδνπλ tweets φπνπ ην επηζπκνχλ. 

Οη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζην Twitter ζε νπνηαδήπνηε κνξθή 

πξνηηκνχλ, απφ SMS θαη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο έσο θαη εθαξκνγέο γηα θνλζφιεο 

παηρληδηψλ. 

 Γηα δεκνζίεπζε θσηνγξαθηψλ ζην Twitter, είλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ TwitPic - 

κηαο ππεξεζίαο κε δηθφ ηεο API [19]. Δμαηηίαο ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ ραξαθηήξσλ, ππάξρνπλ 

πνιιέο ππεξεζίεο πνπ ζπξξηθλψλνπλ ππεξζπλδέζκνπο (URL ). Γηα παξάδεηγκα, ε Bit.ly είλαη 

κία ηέηνηα ππεξεζία κε ην δηθφ ηεο API [20] . 

Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα απαληήζεη ζε δεκνζίεπζε νπνηνπδήπνηε ρξήζηε. To 

«@reply» είλαη έλα δεκφζην κήλπκα πνπ απνζηέιιεηαη απφ έλα άηνκν ζε έλα άιιν θαη 

δηαθξίλεηαη απφ ηελ θαλνληθή δεκνζίεπζε απφ ην πξφζεκα «@φλνκα ρξήζηε». Δάλ έλα 

κήλπκα αξρίδεη κε ην «@φλνκα ρξήζηε», ραξαθηεξίδεηαη σο απάληεζε. Σweets πνπ αξρίδνπλ 

κε «@φλνκα ρξήζηε» ζεσξνχληαη απαληήζεηο θαη tweets κε @ username αιινχ ζεσξνχληαη 

αλαθνξέο (mentions). Τπάξρνπλ, επίζεο,ηα άκεζα κελχκαηα, ηα νπνία είλαη ηδησηηθά 

κελχκαηα πνπ ζηέιλνληαη απφ έλα ρξήζηε ζε έλαλ άιιν. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ζηείιεη έλα 

άκεζν κήλπκα κφλν ζε έλα πξφζσπν πνπ ηνλ αθνινπζεί. Σν Retweet είλαη κηα ελέξγεηα 

αλαδεκνζίεπζεο θάπνηνπ άιινπ tweet, θαη ππνδεηθλχεηαη  ηνπνζεηψληαο RT ζην tweet. Σνλ 

ηειεπηαίν θαηξφ, ππάξρεη έλα λέν ραξαθηεξηζηηθφ εηζάγεηαη, πνπ νλνκάδεηαη "Λίζηεο". Ζ 
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ηδέα είλαη λα επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα νξγαλψζνπλ  θαηαιφγνπο ινγαξηαζκψλ  Twitter. 

Γηα παξάδεηγκα, έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα ιίζηα κε απηνχο πνπ ζεσξεί σο 

ηνπο πην αζηείνπο ινγαξηαζκνχο Twitter φισλ ησλ επνρψλ, κε αζιεηέο, κε ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο, κε θίινπο, ή γηα θάζε ζπιινγή πνπ έρεη λφεκα γηα απηφλ. 

 

 3.2.2 Δπιζκόπηζη ηης Προγραμμαηιζηικής Γιεπαθής (API)  

To Twitter έρεη έλα απιφ πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο. Ο ππξήλαο ηνπ Twitter είλαη έλα 

ζχζηεκα δξνκνιφγεζεο κελπκάησλ κε ζηνηρεηψδε ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

Γέρεηαη κελχκαηα απφ θηλεηά ηειέθσλα ,απφ ην δηαδίθηπν, απφ θηλεηά κε ζχλδεζε ζην 

δηαδίθηπν θαη απφ εθαξκνγέο ηξίησλ κέζσ ηνπ API. 

Δπί ηνπ παξφληνο, ην Twitter API απνηειείηαη ζήκεξα απφ δχν δηαθξηηά ΑΡΗ, ην REST θαη 

ην Streaming API. Οη πεξηζζφηεξνη πξνγξακκαηηζηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην κίγκα εθείλν ησλ 

API πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ εθαξκνγή ηνπο. Ο δηαρσξηζκφο ησλ δπν API νθείιεηαη 

εμ‘ νινθιήξνπ ζηελ ηζηνξία ηεο πιαηθφξκαο. Δίλαη ζε εμέιημε πξνζπάζεηα γηα ηε βειηίσζε 

ηνπ API ηνπ Twitter, ζπλδπάδνληαο ην REST θαη ην Streaming API.  

Σν API πνπ αλαιχεηαη παξαθάησ αληηπξνζσπεχεη απηφ πνπ ηζρχεη ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 

ηνπ 2010 νπφηε έγηλε θαη ε κειέηε απηή [18] . Σν API είλαη εμ νινθιήξνπ HTTP θαη  κε 

εμαίξεζε ην streaming API, αθνινπζεί ηηο αξρέο ηνπ πξνηχπνπ «Representational State 

Transfer» (REST). Τπάξρνπλ βηβιηνζήθεο ηνπ Twitter API γηα ζρεδφλ νπνηαδήπνηε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ [17]. 

3.2.3 Γσναηόηηηες για δημοζίεσζη περιετομένοσ 

Όλνκα κεζόδνπ API statuses/update [34] 

Πεξηγξαθή Αλαλεψλεη ηελ θαηάζηαζε (status) ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ρξήζηε. Μηα 

ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κε θείκελν ηαπηφζεκν κε ηελ ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε, ζα αγλνεζεί γηα πξφιεςε δηπιφηππσλ. 

URL http://api.twitter.com/1/statuses/update.format 

Format xml, json 

HTTP κέζνδνο  POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη 

πεξηνξηζκνί API  Ναη ( 1,000/κεξα πεξά απφ άιινπο API πεξηνξηζκνχο) 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

status Ναη Text Σν θείκελν ηεο ελεκέξσζεο. 

Γεκνζηεχζεηο κε πάλσ απφ 

140 ραξαθηήξεο, ζα 

πξνθαιέζνπλ ζθάικα ηχπνπ 

403. 

in_reply_to_status_id πξναηξεηηθή tweet_id Σν αλαγλσξηζηηθφ (ID) ηνπ 

tweet ζην νπνίν απαληά ε 

δεκνζίεπζε, αλ πξφθεηηαη γηα 

απάληεζε. 

lat πξναηξεηηθή Decimal (απφ   -

90.0 έσο +90.0) 

Σν γεσγξαθηθφ πιάηνο ηεο 

ζέζεο ζην νπνίν απηφ ην tweet 

αλαθέξεηαη.  Οη έγθπξεο 

ζεηξέο γηα ην γεσγξαθηθφ 

πιάηνο είλαη -90.0 έσο +90.0 

(ν Βνξξάο είλαη ζεηηθφο). 
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Απηή ε παξάκεηξνο ζα 

αγλνεζεί εάλ είλαη έμσ απφ ην 

εχξνο, εάλ δελ είλαη αξηζκφο ή 

είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο. 

long πξναηξεηηθή Decimal (απφ   -

180.0 έσο +180.0 ) 

Σν γεσγξαθηθφ κήθνο ηεο 

ζέζεο ζην νπνίν απηφ ην tweet  

αλαθέξεηαη. Έγθπξν εχξνο γηα 

ην γεσγξαθηθφ κήθνο είλαη -

180.0 έσο +180.0 (ε αλαηνιή 

είλαη ζεηηθή).  Απηή ε 

παξάκεηξνο ζα αγλνεζεί εάλ 

είλαη έμσ απφ ην εχξνο, εάλ 

δελ είλαη αξηζκφο ή είλαη 

εθηφο ιεηηνπξγίαο. 

place_id πξναηξεηηθή place_id H ζέζε πνπ ζα ζρεηηζηεί κε 

ηελ δεκνζίεπζε.  Έγθπξα  

place_ids κπνξνχλ λα 

αλαδεηεζνχλ κε ηε κέζνδν 

geo/reverse_geocode. 

display_coordinates πξναηξεηηθή boolean Δμ νξηζκνχ, ηα geo-tweets 

εθζέηνπλ ηηο ζπληεηαγκέλεο 

ηνπο. Με ηηκή «ρη» νη 

ζπληεηαγκέλεο παξακέλνπλ 

θξπθέο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API statuses/retweet  [35] 

Πεξηγξαθή Ο ρξήζηεο έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα αλακεηαδίδεη («Retweet '- RT), έλα 

tweet πνπ έιαβε επεθηείλνληαο έηζη ηελ δηάδνζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

κελχκαηνο. Έηζη, απηή ε εληνιή API αλακεηαδίδεη έλα tweet. Απαηηεί ηελ 

παξάκεηξν-αλαγλσξηζηηθφ ηνπ αξρηθνχ tweet. Ζ κέζνδνο πξέπεη λα είλαη 

POST ή PUT. Δπηζηξέθεη ην αξρηθφ tweet κε ελζσκαησκέλεο ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηνπ Retweet. 

URL http://api.twitter.com/1/statuses/retweet/id.format 

Format xml, json 

HTTP κέζνδνο  POST ,PUT 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

πεξηνξηζκνί API  Ναη (Retweets/κέξα πεξά απφ άιινπο API πεξηνξηζκνχο) 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

id Ναη tweet_id Ζ ηαπηφηεηα (ID) ηνπ tweet πξνο 

αλαδεκνζίεπζε. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API direct_messages/new[36] 

Πεξηγξαθή Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ζηείιεη ζηνπο νπαδνχο ηνπ (followers) ηδησηηθά tweets, 

πνπ νλνκάδνληαη άκεζα κελχκαηα. Απηή ε εληνιή ζηέιλεη έλα λέν κήλπκα 

απεπζείαο ζην ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. Ζ αίηεζε πξέπεη λα είλαη POST.  

URL http://api.twitter.com/1/direct_messages/new.format 

Format xml, json 

HTTP κέζνδνο  POST 

Απαηηεί Ναη 
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Πηζηνπνίεζε  

Πεξηνξηζκνί API  Ναη (250/κεξα πεξά απφ άιινπο API πεξηνξηζκνχο) 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

user Ναη int/string Πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηα 

αξηζκεηηθά αλαγλσξηζηηθά ην API ζα 

δερηεί νπνηαδήπνηε εθ ησλ αθφινπζσλ 

δχν παξακέηξσλ : 

screen_name: φλνκα νζφλεο ηνπ 

ρξήζηε-παξαιήπηε.  

user_id:  ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε-

παξαιήπηε. 

text Ναη Text Σν θείκελν ηνπ άκεζνπ κελχκαηνο 

(θάησ απφ 140 ραξαθηήξεο). 

 

Όλνκα κεζόδνπ API POST lists [37] 

Πεξηγξαθή Γεκηνπξγεί κηα λέα γηα ηνλ ρξήζηε. Οη ινγαξηαζκνί πεξηνξίδνληαη ζε 20 

ιίζηεο.  

URL http://api.twitter.com/1/user/lists.format 

Format xml, json 

HTTP κέζνδνο  POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

name Ναη string Σν φλνκα ηεο ιίζηαο πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί. 

mode Πξναηξεηηθή String 

[‗public‘, 

‘private‘] 

Δάλ ε ιίζηα είλαη δεκφζηα ή 

ηδησηηθή. Σηκέο κπνξνχλ λα είλαη 

δεκφζηεο ή ηδησηηθέο. Οη ιίζηεο είλαη 

δεκφζηεο, απφ πξνεπηινγή, εάλ δελ 

έρεη νξηζηεί ην mode. 

Πεξηγξαθή Πξναηξεηηθή Text Ζ πεξηγξαθή ηεο ιίζηαο   

 

Όλνκα κεζόδνπ API POST lists id [38] 

Πεξηγξαθή Δλεκεξψλεη ηε δηεπθξηληζκέλε ιίζηα. 

URL http://api.twitter.com/1/user/lists/id.format 

Format xml, json 

HTTP κέζνδνο  POST, PUT 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

name Πξναηξεηηθή string Σν φλνκα ηεο ιίζηαο πνπ 

ζα αλαλεσζεί. 
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mode Πξναηξεηηθή String [‗public‘, ‘private‘] Δάλ ε ιίζηα είλαη δεκφζηα 

ή ηδησηηθή. Σηκέο κπνξνχλ 

λα είλαη δεκφζηεο ή 

ηδησηηθέο. Οη ιίζηεο είλαη 

δεκφζηεο, απφ πξνεπηινγή, 

εάλ δελ έρεη νξηζηεί mode. 

Πεξηγξαθή Πξναηξεηηθή Text Ζ πεξηγξαθή ηεο ιίζηαο   

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

POST list members[39] 

Πεξηγξαθή Πξνζζέηεη έλα κέινο ζε κηα ιίζηα. Ο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη 

θχξηνο ηεο ιίζηαο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζζέζεη ηα κέιε.   

URL http://api.twitter.com/1/user/list_id/members.format 

Format xml, json 

HTTP κέζνδνο  POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

list_id Ναη twitter list_id Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο ιίζηαο. 

id Ναη twitter user_id, twitter 

screen_name 

Σν αλαγλσξηζηηθφ ή ην φλνκα ηνπ 

ρξήζηε γηα λα πξνζηεζεί σο κέινο 

ηεο ιίζηαο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

DELETE list members[40] 

Πεξηγξαθή Καηαξγεί ην θαζνξηζκέλν κέινο απφ ηε ιίζηα. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη 

ηδηνθηήηεο ηεο ιίζηαο γηα λα θαηαξγήζεη κέιε απφ ηε ιίζηα. 

URL http://api.twitter.com/1/user/list_id/members.format 

Format xml, json 

HTTP κέζνδνο  DELETE (ππνινγηζηέο-πειάηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα εθδίδνπλ αηηήζεηο 

DELETE κπνξεί λα θάλνπλ POST κε ηελ πξφζζεηε παξάκεηξν _method = 

DELETE) 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

list_id Ναη twitter list_id Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο ιίζηαο. 

id Ναη twitter user_id, twitter 

screen_name 

Σν αλαγλσξηζηηθφ ή ην φλνκα ηνπ 

ρξήζηε γηα λα πξνζηεζεί σο κέινο 

ηεο ιίζηαο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

POST list subscribers [41] 

Πεξηγξαθή Κάλεη ηνλ πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε λα αθνινπζεί ηελ θαζνξηζκέλε ιίζηα. 
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URL http://api.twitter.com/1/user/list_id/subscribers.format 

Format xml, json 

HTTP κέζνδνο  POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

list_id Ναη twitter list_id Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο ιίζηαο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

DELETE list subscribers [42] 

Πεξηγξαθή Γηαγξάθεη ηνλ πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε απφ ηελ θαζνξηζκέλε ιίζηα. 

URL http://api.twitter.com/1/user/list_id/subscribers.format 

Format xml, json 

HTTP κέζνδνο  DELETE (ππνινγηζηέο-πειάηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα εθδψζνπλ αηηήζεηο 

DELETE κπνξεί λα θάλνπλ POST κε ηελ πξφζζεηε παξάκεηξν _method = 

DELETE) 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

list_id Ναη twitter list_id Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο ιίζηαο. 

user Ναη twitter user_id , twitter 

screen_name 

Σν αλαγλσξηζηηθφ ή ην φλνκα 

νζφλεο ηνπ θαηφρνπ ηεο ιίζηαο  

id Ναη twitter user_id , twitter 

screen_name 

Ζ ηαπηφηεηα ή ην φλνκα νζφλεο 

ηνπ ρξήζηε γηα λα αθαηξεζεί απφ 

ηελ ιίζηα. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API TwitPic METHOD: uploadAndPost [43] 

Πεξηγξαθή Μεηαθνξηψλεη κηα εηθφλα ζην TwitPic θαη ηελ ζηέιλεη σο ελεκέξσζε 

θαηάζηαζεο ζην Twitter 

URL http://twitpic.com/api/uploadAndPost 

Format xml 

HTTP κέζνδνο  POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

media Ναη binary Γπαδηθά δεδνκέλα εηθφλαο ηεο εηθφλαο 

πνπ ζα θνξησζεί. (4ΜΒ φξην & κνξθή: 

GIF, JPG, PNG)  

username Ναη String Twitter username 

password Ναη String Twitter password 

message Πξναηξεηηθή String Μήλπκα γηα λα δεκνζηεπηεί ζην twitter. 

Σν URL ηεο εηθφλαο πξνζηίζεηαη 
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απηφκαηα .( πλνιηθφ κήλπκα θάησ απφ 

140 ραξαθηήξεο) 

 

Όλνκα κεζόδνπ API TwitPic METHOD: upload [44] 

Πεξηγξαθή Μεηαθνξηψλεη κηα εηθφλα ζην TwitPic   

URL http://twitpic.com/api/upload 

Format xml 

HTTP κέζνδνο  POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

media Ναη binary Γπαδηθά δεδνκέλα εηθφλαο ηεο εηθφλαο 

πνπ ζα θνξησζεί. (4ΜΒ φξην & κνξθή: 

GIF, JPG, PNG)  

username Ναη String Twitter username 

password Ναη String Twitter password 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

friendships create [45] 

Πεξηγξαθή Δπηηξέπεη ζηνλ πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε λα αθνινπζήζεη ην ρξήζηε πνπ 

θαζνξίδεηαη ζηελ παξάκεηξν ID. Δάλ ν πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο είλαη ήδε 

θίινο κε ην ρξήζηε ζα επηζηξαθεί έλα HTTP 403. 

URL http://api.twitter.com/1/friendships/create/id.format 

Format xml, json 

HTTP κέζνδνο  POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη. Σν ηερληθφ φξην friendships  είλαη 1.000 αλά κέξα. φηαλ έλαο 

ινγαξηαζκφο αθνινπζεί 2.000 ρξήζηεο, πξφζζεηεο αθνινπζνχλ απφπεηξεο 

πεξηνξίδνληαη απφ ηα δηθαηψκαηα ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ.. 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

id Ναη * twitter user_id , 

twitter screen_name 

Ζ ηαπηφηεηα ή ην φλνκα νζφλεο 

ηνπ ρξήζηε 

user_id Ναη * twitter user_id Γηεπθξηλίδεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

ρξήζηε 

screen_name Ναη * twitter screen_name Γηεπθξηλίδεη ην φλνκα νζφλεο ηνπ 

ρξήζηε 

follow Πξναηξεηηθή boolean Γίλεη ηε δπλαηφηεηα παξάδνζεο 

ησλ status απφ απηφλ ηνλ ρξήζηε 

ζηε ζπζθεπή ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ 

ρξήζηε  

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

friendships destroy [46] 

Πεξηγξαθή Δπηηξέπεη ζηνλ πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε λα ζηακαηήζεη λα αθνινπζεί ην ρξήζηε 

πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάκεηξν ID 

URL http://api.twitter.com/1/friendships/destroy/id.format 
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Format xml, json 

HTTP κέζνδνο  POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη. 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

id Ναη * String/Int Ζ ηαπηφηεηα ή ην φλνκα νζφλεο 

ηνπ ρξήζηε 

user_id Ναη * int Γηεπθξηλίδεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

ρξήζηε 

screen_name Ναη * string Γηεπθξηλίδεη ην φλνκα νζφλεο ηνπ 

ρξήζηε 

* έλα απφ ηα πεδία απαηηείηαη. 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

favorites create [47] 

Πεξηγξαθή θάλεη αγαπεκέλε ηελ θαηάζηαζε πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάκεηξν "ID"  

URL http://api.twitter.com/1/favorites/create/id.format 

Format xml, json 

HTTP κέζνδνο  POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη. 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

id Ναη Int Σν ID ηεο θαηάζηαζεο ηελ νπνία λα 

θάλεη αγαπεκέλε. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

favorites destroy [48] 

Πεξηγξαθή Καηαξγεί απφ αγαπεκέλε ηελ θαηάζηαζε πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάκεηξν 

"ID" 

URL http://api.twitter.com/1/favorites/destroy/id.format 

Format xml, json 

HTTP κέζνδνο  POST, DELETE 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη. 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

id Ναη Int Σν ID ηεο θαηάζηαζεο ηελ νπνία λα 

θαηαξγήζεη απφ αγαπεκέλε. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API blocks create [49] 

Πεξηγξαθή Μπινθάξεη ην ρξήζηε πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάκεηξν " ID" . Καηαζηξέθεη 

κηα θηιία πξνο ηνλ απνθιεηζκέλν ρξήζηε, εάλ ππάξρεη. 

URL http://api.twitter.com/1/blocks/create/id.format 

Format xml, json 

HTTP κέζνδνο  POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη. 
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Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

id Ναη * String/Int Ζ ηαπηφηεηα ή ην φλνκα νζφλεο 

ηνπ ρξήζηε 

user_id Ναη * int Γηεπθξηλίδεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

ρξήζηε 

screen_name Ναη * string Γηεπθξηλίδεη ην φλνκα νζφλεο ηνπ 

ρξήζηε 

 

Όλνκα κεζόδνπ API blocks destroy [50] 

Πεξηγξαθή Ξεκπινθάξεη ην ρξήζηε πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάκεηξν " ID" .  

URL http://api.twitter.com/1/blocks/destroy/id.format 

Format xml, json 

HTTP κέζνδνο  POST, DELETE 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη. 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

id Ναη * String/Int Ζ ηαπηφηεηα ή ην φλνκα νζφλεο ηνπ 

ρξήζηε 

user_id Ναη * int Γηεπθξηλίδεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε 

screen_name Ναη * string Γηεπθξηλίδεη ην φλνκα νζφλεο ηνπ 

ρξήζηε 

* έλα απφ ηα πεδία απαηηείηαη. 

3.2.4 Γσναηόηηηες για ανάκηηζη περιετομένοσ  

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

Search [51] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη tweets πνπ ηαηξηάδνπλ κε ην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα. 

URL http://search.twitter.com/search.format 

Format json, Atom 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη. 

Πεξηνξηζκνί API  1 θιήζε αλά αίηεκα. 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

callback Πξναηξεηηθή String Γηαζέζηκε κφλν γηα ηε κνξθή JSON. Δάλ 

ππνβιεζεί, ε απάληεζε ζα ρξεζηκνπνηήζεη 

ην ζρήκα JSONP κε κηα 

επαλάθιεζε(callback) ηνπ δεδνκέλνπ 

νλφκαηνο. 

lang Πξναηξεηηθή String  Πεξηνξίδεη ηα tweets ζηε δεδνκέλε 

γιψζζα, πνπ δίλεηαη απφ έλαλ θσδηθφ ηνπ 

ISO 639-1. 

locale Πξναηξεηηθή String  Καζνξίδεη ηε γιψζζα ηνπ εξσηήκαηνο 

(κφλν ην ja ζήκεξα ιεηηνπξγεί). 

max_id Πξναηξεηηθή int  Δπηζηξέθεη tweets κε ηαπηφηεηα (id) 

θαηάζηαζεο κηθξφηεξε απφ ηελ max_id . 

q Πξναηξεηηθή String  Σν θείκελν πξνο αλαδήηεζε. 
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rpp Πξναηξεηηθή int  Ο αξηζκφο ησλ tweets λα επηζηξέςεη αλά 

ζειίδα, κε κέγηζην ησλ 100. 

page Πξναηξεηηθή int Σνλ αξηζκφ ηεο ζειίδαο (μεθηλψληαο απφ 

1), κέρξη ην κέγηζην ησλ πεξίπνπ 1500 

απνηειεζκάησλ (βάζεη ηνπ rpp * ζειίδα). 

since Πξναηξεηηθή YYYY-MM-DD Δπηζηξέθεη tweets απφ ηελ θαζνξηζκέλε 

εκεξνκελία. 

since_id: Πξναηξεηηθή int Δπηζηξέθεη tweets κε ηαπηφηεηα (id) 

θαηάζηαζεο κεγαιχηεξε κεηαγελέζηεξε 

ηεο since_id. 

geocode Πξναηξεηηθή latitide,longitude, 

radius(mi/km) 

Δπηζηξέθεη tweets απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ 

βξίζθνληαη εληφο νξηζκέλεο αθηίλαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ γεσγξαθηθνχ πιάηνπο / 

κήθνπο. 

show_user Πξναηξεηηθή boolean  ηαλ ηεζεί ζε «αιεζέο», πξνζάπηεη " 

<user> : " ζηελ αξρή ηνπ tweet. Απηφ είλαη 

ρξήζηκν γηα rss readers πνπ δελ 

εκθαλίδνπλ ην πεδίν ζπγγξαθέαο ηνπ 

Atom. 

until Πξναηξεηηθή YYYY-MM-DD Δπηζηξέθεη tweets πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

πξηλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

trends [52] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηα ηνπ δέθα ζέκαηα απηήο ηεο πεξηφδνπ ζην twitter. Ζ απάληεζε 

πεξηιακβάλεη ην ρξφλν ηνπ αηηήκαηνο, ην φλνκα θάζε ζέκαηνο, θαη ην url ζηε 

ζειίδα απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο twitter γηα εθείλν ην ζέκα. 

URL: http://search.twitter.com/trends.format 

Formats: json 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη. 

Πεξηνξηζκνί API  1 θιήζε αλά αίηεκα. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

trends current [53] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηα ηξέρνληα top 10 δεκνθηιή(trending) ζέκαηα ζην Twitter. Ζ 

απάληεζε πεξηιακβάλεη ην ρξφλν ηνπ αηηήκαηνο, ην φλνκα θάζε ζέκαηνο, θαη ην 

url ζηε ζειίδα απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο twitter γηα εθείλν ην ζέκα. 

URL: http://search.twitter.com/trends/current.format 

Formats: json 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη. 

Πεξηνξηζκνί API  1 θιήζε αλά αίηεκα. 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

exclude Πξναηξεηηθή String ν ρξήζηεο πξέπεη λα ηελ ζέζεη ίζε κε 

«hashtags» γηα λα αθαηξέζεη φια ηα hashtags 

απφ ηελ ιίζηα ηάζεσλ. 
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Όλνκα κεζόδνπ 

API 

trends daily [54] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηα top 20 δεκνθηιή(trending) ζέκαηα γηα θάζε ψξα ζε κηα δεδνκέλε 

εκέξα. 

URL: http://search.twitter.com/trends/daily.format 

Formats: json 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη. 

Πεξηνξηζκνί API  1 θιήζε αλά αίηεκα. 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

exclude Πξναηξεηηθή String ν ρξήζηεο πξέπεη λα ηελ ζέζεη ίζε κε 

«hashtags» γηα λα αθαηξέζεη φια ηα 

hashtags απφ ηελ ιίζηα ηάζεσλ. 

date Πξναηξεηηθή YYYY-MM-DD επηηξέπεη ηε δηεπθξίληζε κηαο 

εκεξνκελίαο έλαξμεο γηα ηελ 

απάληεζε. 

 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

trends weekly  [55] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηα ηνπ 30 δεκνθηιή(trending) ζέκαηα γηα θάζε εκέξα θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο δεδνκέλεο εβδνκάδαο. 

URL: http://search.twitter.com/trends/weekly.format 

Formats: json 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη. 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

exclude Πξναηξεηηθή String ν ρξήζηεο πξέπεη λα ηελ ζέζεη ίζε κε 

«hashtags» γηα λα αθαηξέζεη φια ηα 

hashtags απφ ηελ ιίζηα ηάζεσλ. 

date Πξναηξεηηθή YYYY-MM-DD επηηξέπεη ηε δηεπθξίληζε κηαο 

εκεξνκελίαο έλαξμεο γηα ηελ 

απάληεζε. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

statuses public_timeline  [56] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηηο 20 πην πξφζθαηεο αλαλεψζεηο θαηάζηαζεο  (status updates) απφ 

κε πξνζηαηεπφκελνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ θαζνξίζεη ην πξνζαξκνζκέλν 

εηθνλίδην ρξήζηε. 

URL: http://api.twitter.com/1/statuses/public_timeline.format 

Formats: xml, json, rss, atom 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη. 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη. Σν public_timeline απνζεθεχεηαη πξνζσξηλά γηα 60 δεπηεξφιεπηα νπφηε 

θιήζεηο πην ζπρλά απφ 60 δεπηεξφιεπηα απνηεινχλ ζπαηάιε πφξσλ. 

 

Όλνκα κεζόδνπ statuses home_timeline  [57] 
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API 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηηο 20 πην πξφζθαηεο θαηαζηάζεηο  (statuses), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ retweets , πνπ δεκνζηεχηεθαλ απφ ηνλ πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε θαη ηνπο 

θίινπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε. 

URL: http://api.twitter.com/1/statuses/home_timeline.format 

Formats: xml, json, atom 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  1 θιήζε αλά αίηεκα. 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

since_id Πξναηξεηηθή int Δπηζηξέθεη κφλν θαηαζηάζεηο  (statuses) κε 

ID κεγαιχηεξν απφ (δειαδή πην 

πξφζθαηεο απφ) ην δηεπθξηληζκέλν ID. 

max_id Πξναηξεηηθή int Δπηζηξέθεη κφλν θαηαζηάζεηο  (statuses) κε 

ID κηθξφηεξν (δειαδή παιαηφηεξεο απφ) ή 

ίζν απφ   ην ε δηεπθξηληζκέλν ID. 

count Πξναηξεηηθή int Καζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαζηάζεσλ 

(statuses) γηα αλάθηεζε. Γελ κπνξεί λα 

είλαη κεγαιχηεξνο απφ 200. 

page Πξναηξεηηθή int Καζνξίδεη ηε ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ 

γηα αλάθηεζε. (Τπάξρνπλ φξηα 

ζειηδνπνίεζεο). 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

statuses user_timeline  [58] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηηο 20 πην πξφζθαηεο θαηαζηάζεηο  (statuses)πνπ δεκνζηεχηεθαλ απφ 

ηνλ πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε. Δίλαη επίζεο δπλαηφ λα δεηεζεί ρξνλνδηάγξακκα 

άιινπ ρξήζηε, κέζσ ηεο id παξακέηξνπ. 

URL: http://api.twitter.com/1/statuses/user_timeline.format 

Formats: xml, json, rss, atom  

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, αλ δεηείηαη ρξνλνδηάγξακκα πξνζηαηεπφκελνπ ρξήζηε 

Πεξηνξηζκνί API  1 θιήζε αλά αίηεκα. 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

since_id Πξναηξεηηθή int Δπηζηξέθεη κφλν θαηαζηάζεηο (statuses) κε ID 

κεγαιχηεξν απφ (δειαδή πην πξφζθαηεο απφ) 

ην δηεπθξηληζκέλν ID. 

max_id Πξναηξεηηθή int Δπηζηξέθεη κφλν θαηαζηάζεηο (statuses) κε ID 

κηθξφηεξν (δειαδή παιαηφηεξεο απφ) ή ίζν 

απφ   ην ε δηεπθξηληζκέλν ID. 

count Πξναηξεηηθή int Καζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαζηάζεσλ 

(statuses) γηα αλάθηεζε. Γελ κπνξεί λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ 200. 

page Πξναηξεηηθή int Καζνξίδεη ηε ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. (Τπάξρνπλ φξηα ζειηδνπνίεζεο). 

id Πξναηξεηηθή Int/string Καζνξίδεη ην ID ή φλνκα νζφλεο ηνπ ρξήζηε 

γηα ηνλ νπνίν ζα επηζηξαθεί ην user_timeline. 

user_id Πξναηξεηηθή int Καζνξίδεη ην ID ηνπ ρξήζηε γηα ηνλ νπνίν ζα 

επηζηξαθεί ην user_timeline. 
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screen_name Πξναηξεηηθή string Καζνξίδεη ην φλνκα νζφλεο ηνπ ρξήζηε γηα 

ηνλ νπνίν ζα επηζηξαθεί ην user_timeline. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

statuses mentions [59] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηηο 20 πην πξφζθαηεο αλαθνξέο (tweets πνπ πεξηέρνπλ @username) 

γηα ηνλ πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε.  

URL: http://api.twitter.com/1/statuses/mentions.format 

Formats: xml, json, atom,rss 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  1 θιήζε αλά αίηεκα. 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

since_id Πξναηξεηηθή int Δπηζηξέθεη κφλν θαηαζηάζεηο (statuses) κε ID 

κεγαιχηεξν απφ (δειαδή πην πξφζθαηεο απφ) 

ην δηεπθξηληζκέλν ID. 

max_id Πξναηξεηηθή int Δπηζηξέθεη κφλν θαηαζηάζεηο (statuses) κε ID 

κηθξφηεξν (δειαδή παιαηφηεξεο απφ) ή ίζν 

απφ   ην ε δηεπθξηληζκέλν ID. 

count Πξναηξεηηθή int Καζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαζηάζεσλ 

(statuses) γηα αλάθηεζε. Γελ κπνξεί λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ 200. 

page Πξναηξεηηθή int Καζνξίδεη ηε ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. (Τπάξρνπλ φξηα ζειηδνπνίεζεο). 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

statuses retweeted-by-me [60] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηα 20 πην πξφζθαηα retweets πνπ δεκνζηεχηεθαλ απφ ηνλ  

πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε. 

URL: http://api.twitter.com/1/statuses/retweeted_by_me.format 

Formats: xml, json, atom 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  1 θιήζε αλά αίηεκα. 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

since_id Πξναηξεηηθή int Δπηζηξέθεη κφλν θαηαζηάζεηο (statuses) κε ID 

κεγαιχηεξν απφ (δειαδή πην πξφζθαηεο απφ) ην 

δηεπθξηληζκέλν ID. 

max_id Πξναηξεηηθή int Δπηζηξέθεη κφλν θαηαζηάζεηο (statuses) κε ID 

κηθξφηεξν (δειαδή παιαηφηεξεο απφ) ή ίζν απφ   

ην ε δηεπθξηληζκέλν ID. 

count Πξναηξεηηθή int Καζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαζηάζεσλ 

(statuses) γηα αλάθηεζε. Γελ κπνξεί λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ 200. 

page Πξναηξεηηθή int Καζνξίδεη ηε ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. (Τπάξρνπλ φξηα ζειηδνπνίεζεο). 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

statuses retweeted-to-me  [61] 
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Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηα 20 πην πξφζθαηα retweets πνπ δεκνζηεχηεθαλ απφ θίινπο ηνπ 

ρξήζηε. 

URL: http://api.twitter.com/1/statuses/retweeted_to_me.format 

Formats: xml, json, atom 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  1 θιήζε αλά αίηεκα. 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

since_id Πξναηξεηηθή int Δπηζηξέθεη κφλν θαηαζηάζεηο (statuses) κε ID 

κεγαιχηεξν απφ (δειαδή πην πξφζθαηεο απφ) ην 

δηεπθξηληζκέλν ID. 

max_id Πξναηξεηηθή int Δπηζηξέθεη κφλν θαηαζηάζεηο (statuses) κε ID 

κηθξφηεξν (δειαδή παιαηφηεξεο απφ) ή ίζν απφ   

ην ε δηεπθξηληζκέλν ID. 

count Πξναηξεηηθή int Καζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαζηάζεσλ 

(statuses) γηα αλάθηεζε. Γελ κπνξεί λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ 200. 

page Πξναηξεηηθή int Καζνξίδεη ηε ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. (Τπάξρνπλ φξηα ζειηδνπνίεζεο). 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

statuses retweets-of-me  [62] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηα 20 ηειεπηαία tweets ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ρξήζηε πνπ έρνπλ γίλεη 

retweet απφ άιινπο. 

URL: http://api.twitter.com/1/statuses/retweets_of_me.format 

Formats: xml, json, atom 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  1 θιήζε αλά αίηεκα. 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

since_id Πξναηξεηηθή int Δπηζηξέθεη κφλν θαηαζηάζεηο (statuses) κε ID 

κεγαιχηεξν απφ (δειαδή πην πξφζθαηεο απφ) ην 

δηεπθξηληζκέλν ID. 

max_id Πξναηξεηηθή int Δπηζηξέθεη κφλν θαηαζηάζεηο (statuses) κε ID 

κηθξφηεξν (δειαδή παιαηφηεξεο απφ) ή ίζν απφ   

ην ε δηεπθξηληζκέλν ID. 

count Πξναηξεηηθή int Καζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαζηάζεσλ 

(statuses) γηα αλάθηεζε. Γελ κπνξεί λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ 200. 

page Πξναηξεηηθή int Καζνξίδεη ηε ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. (Τπάξρνπλ φξηα ζειηδνπνίεζεο). 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

statuses show  [63] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηελ θαηάζηαζε (status) πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην ID.  Ο ζπγγξαθέαο  

ζα επηζηξαθεί επίζεο. 

URL: http://api.twitter.com/1/statuses/show/id.format 

Formats: xml, json 

HTTP κέζνδνο  GET 
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Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη, εθηφο αλ ν ζπληάθηεο ηνπ tweet πξνζηαηεχεηαη 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

id      Ναη  int Σν αξηζκεηηθφ ID ηνπ status γηα ηελ αλάθηεζε. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

statuses retweets  [64] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη έσο 100 απφ ηα πξψηα retweets γηα έλα δεδνκέλν tweet. 

URL: http://api.twitter.com/1/statuses/retweets/id.format 

Formats: xml, json 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  1 θιήζε αλά αίηεκα 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

id      Ναη int Σν αξηζκεηηθφ ID ηεο θαηάζηαζεο  (status)   

γηα ηελ νπνία λα επηζηξέςεη ηα retweets. 

count Πξναηξεηηθή int Καζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ retweets γηα 

αλάθηεζε. Γελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο 

απφ 200. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Users show [65] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη εθηεηακέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε, πνπ θαζνξίδεηαη απφ 

ηελ ηαπηφηεηα ή ηελ ην φλνκα νζφλεο ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ id παξάκεηξν. Ζ 

πιένλ πξφζθαηε θαηάζηαζε ηνπ ζπγγξαθέα ζα επηζηξαθεί ηαπηφρξνλα. 

URL: http://api.twitter.com/1/users/show.format 

Formats: xml, json 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  1 θιήζε αλά αίηεκα 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

id Ναη* String/Int Καζνξίδεη ην ID ή φλνκα νζφλεο 

ηνπ ρξήζηε  

user_id Ναη* int Καζνξίδεη ην ID ηνπ ρξήζηε  

screen_name Ναη* string Καζνξίδεη ην φλνκα νζφλεο ηνπ 

ρξήζηε  

* έλα απφ ηα πεδία απαηηείηαη. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Users lookup [66] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη εθηεηακέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε (έσο 20 ρξήζηεο), πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηαπηφηεηα ή ηελ ην φλνκα νζφλεο ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

id παξάκεηξν. Ζ πιένλ πξφζθαηε θαηάζηαζε ηνπ ζπγγξαθέα ζα επηζηξαθεί 

ηαπηφρξνλα. (εάλ ν ρξήζηεο έρεη ηελ άδεηα). 

 

URL: http://api.twitter.com/1/users/lookup.format 

Formats: xml, json 



 

150 
 

HTTP κέζνδνο  GET, POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  1 θιήζε αλά αίηεκα 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

user_id Ναη* int Καζνξίδεη ην ID ηνπ ρξήζηε  

screen_name Ναη* string Καζνξίδεη ην φλνκα νζφλεο ηνπ ρξήζηε  

* Μηα ιίζηα απφ ηαπηφηεηεο ρξεζηψλ θαη νλφκαηα νζφλεο ρσξηζκέλε κε θφκκαηα. Οη ιίζηεο user_id 

θαη screen_name κπνξεί ηαπηφρξνλα λα θαζνξίδνληαη ζηελ ίδηα θιήζε.  

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

Users search [67] 

Πεξηγξαθή Δθηειεί κηα αλαδήηεζε γηα ρξήζηεο παξφκνηα κε ην θνπκπί Find People ζην 

Twitter.com. Σα ίδηα απνηειέζκαηα πνπ επηζηξέθνληαη απφ ην Find People 

ζην Twitter.com ζα επηζηξαθνχλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε απηνχ API. Δίλαη 

δπλαηή ε αλάθηεζε κφλν ησλ πξψησλ 1000 απνηειεζκάησλ απφ απηφ ην API. 

 

URL: http://api.twitter.com/1/users/search.format 

Formats: xml, json 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  1 θιήζε αλά αίηεκα 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

q Ναη string To εξψηεκα γηα ηελ αλαδήηεζε 

αλζξψπσλ 

per_page Πξναηξεηηθή int Καζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

απνηειεζκάησλ γηα αλάθηεζε αλά 

ζειίδα. Γελ κπνξεί λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ 20. 

page Πξναηξεηηθή int Καζνξίδεη ηε ζειίδα ησλ 

απνηειεζκάησλ γηα αλάθηεζε. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

statuses friends [68] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηνπο θίινπο ελφο ρξήζηε (following) ην θαζέλα κε ηελ ηξέρνπζα 

ηνπ θαηάζηαζε. Γηαηάζζνληαη κε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ν ρξήζηεο ηνπο 

αθνινχζεζε. Δπηζηξέθνληαη 100 /θνξά. 

URL: http://api.twitter.com/1/statuses/friends.format 

Formats: xml, json 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη, εθηφο αλ δεηνχληαη απφ έλα πξνζηαηεπφκελν ρξήζηε. Αλ δεηνχληαη ηα 

δεδνκέλα ελφο πξνζηαηεπφκελνπ ρξήζηε, ν ρξήζηεο πξέπεη λα πηζηνπνηεζεί 

(θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη απηφλ ην ρξήζηε). 

Πεξηνξηζκνί API  1 θιήζε αλά αίηεκα 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

id Πξναηξεηηθή String/Int Καζνξίδεη ην ID ή φλνκα νζφλεο ηνπ 

ρξήζηε γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε ιίζηα 

θηιψλ 
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user_id Πξναηξεηηθή int Καζνξίδεη ην ID ηνπ ρξήζηε γηα ηνλ νπνίν 

δεηείηαη ε ιίζηα θηιψλ 

screen_name Πξναηξεηηθή string Καζνξίδεη ην φλνκα νζφλεο ηνπ ρξήζηε 

γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε ιίζηα θηιψλ 

cursor Πξναηξεηηθή int πάεη ηα απνηειέζκαηα ζε ζειίδεο. Μηα 

ζειίδα πεξηέρεη 100 ρξήζηεο. Απηφ 

ζπληζηάηαη γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ 

αθνινπζνχλ πνιινχο ρξήζηεο. Ζ ηηκή -1 

μεθηλά ηε ζειηδνπνίεζε. Ζ επηινγή cursor 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζπέιαζε 

παιαηφηεξσλ θίισλ 

  

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

statuses followers [69] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηνπο νπαδνχο (followers) ηνπ ρξήζηε, ην θαζέλα κε ηελ ηξέρνπζα 

ηνπ θαηάζηαζε. Γηαηάζζνληαη κε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία αθνινχζεζαλ ην 

ρξήζηε, 100 ηε θνξά. 

URL: http://api.twitter.com/1/statuses/followers.format 

Formats: xml, json 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη, εθηφο αλ δεηνχληαη απφ έλα πξνζηαηεπφκελν ρξήζηε. Αλ δεηνχληαη ηα 

δεδνκέλα ελφο πξνζηαηεπφκελνπ ρξήζηε, ν ρξήζηεο πξέπεη λα πηζηνπνηεζεί 

(θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη απηφλ ην ρξήζηε). 

Πεξηνξηζκνί API  1 θιήζε αλά αίηεκα 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

id Πξναηξεηηθή String/Int Καζνξίδεη ην ID ή φλνκα νζφλεο ηνπ 

ρξήζηε γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε ιίζηα 

νπαδψλ(followers) 

user_id Πξναηξεηηθή int Καζνξίδεη ην ID ηνπ ρξήζηε γηα ηνλ νπνίν 

δεηείηαη ε ιίζηα νπαδψλ (followers) 

screen_name Πξναηξεηηθή string Καζνξίδεη ην φλνκα νζφλεο ηνπ ρξήζηε 

γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε ιίζηα νπαδψλ 

(followers) 

cursor Πξναηξεηηθή int πάεη ηα απνηειέζκαηα ζε ζειίδεο. Μηα 

ζειίδα πεξηέρεη 100 ρξήζηεο. Απηφ 

ζπληζηάηαη γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ 

αθνινπζνχληαη απφ πνιινχο ρξήζηεο. Ζ 

ηηκή -1 μεθηλά ηε ζειηδνπνίεζε. Ζ επηινγή 

cursor ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πξνζπέιαζε παιαηφηεξσλ νπαδψλ 

(followers) 

 

Όλνκα κεζόδνπ API GET lists [70] 

Πεξηγξαθή Λίζηα ησλ ιηζηψλ ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξήζηε. Ηδησηηθέο ιίζηεο ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ, εάλ ν πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο είλαη ν ίδηνο κε ην ρξήζηε 

γηα ηνλ νπνίν επηζηξέθνληαη νη ιίζηεο. 

URL: http://api.twitter.com/1/user/lists.format 

Formats: xml, json 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 
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Πεξηνξηζκνί API  Ναη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

cursor Πξναηξεηηθή int πάεη ηα απνηειέζκαηα ζε ζειίδεο. 

Μηα ζειίδα πεξηέρεη 20 ιίζηεο. Ζ ηηκή 

-1 μεθηλά ηε ζειηδνπνίεζε. Ζ επηινγή 

cursor ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πξνζπέιαζε παιαηφηεξσλ ιηζηψλ. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API GET list id [71] 

Πεξηγξαθή Δκθαλίδεη ηελ θαζνξηζκέλε ιίζηα. Ηδησηηθψλ ιίζηεο ζα πξνβιεζνχλ κφλν εάλ 

ν πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο είλαη ηδηνθηήηεο  ηεο θαζνξηζκέλεο ιίζηαο. 

URL: http://api.twitter.com/1/user/lists/id.format 

Formats: xml, json 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

id Ναη int Σν id ηεο ιίζηαο  

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

GET list statuses [72] 

Πεξηγξαθή Δκθάληζε ρξνλνδηαγξακκάησλ ησλ tweets γηα ηα κέιε ηεο θαζνξηζκέλεο 

ιίζηαο. 

URL: http://api.twitter.com/1/user/lists/list_id/statuses.format 

Formats: xml, json, atom 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

since_id Πξναηξεηηθή int Δπηζηξέθεη κφλν θαηαζηάζεηο (statuses) κε ID 

κεγαιχηεξν απφ (δειαδή πην πξφζθαηεο απφ) 

ην δηεπθξηληζκέλν ID. 

max_id Πξναηξεηηθή int Δπηζηξέθεη κφλν θαηαζηάζεηο (statuses) κε ID 

κηθξφηεξν (δειαδή παιαηφηεξεο απφ) ή ίζν 

απφ   ην ε δηεπθξηληζκέλν ID. 

count Πξναηξεηηθή int Καζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαζηάζεσλ 

(statuses) γηα αλάθηεζε. Γελ κπνξεί λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ 200. 

page Πξναηξεηηθή int Καζνξίδεη ηε ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. (Τπάξρνπλ φξηα ζειηδνπνίεζεο). 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

GET list memberships [73] 

Πεξηγξαθή Παξαζέηεη ζε ιίζηα ηηο ιίζηεο πνπ έρεη πξνζηεζεί o θαζνξηζκέλνο ρξήζηεο. 

URL: http://api.twitter.com/1/user/lists/memberships.format 

Formats: xml, json 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί Ναη 
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Πηζηνπνίεζε  

Πεξηνξηζκνί API  Ναη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

cursor Πξναηξεηηθή int πάεη ηα απνηειέζκαηα ζε ζειίδεο. Μηα ζειίδα 

πεξηέρεη 20 ιίζηεο. Ζ ηηκή -1 μεθηλά ηε 

ζειηδνπνίεζε. Ζ επηινγή cursor ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ πξνζπέιαζε παιαηφηεξσλ ιηζηψλ. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

GET list subscriptions[74] 

Πεξηγξαθή Παξαζέηεη ζε ιίζηα ηηο ιίζηεο πνπ αθνινπζεί o θαζνξηζκέλνο ρξήζηεο. 

URL: http://api.twitter.com/1/user/lists/subscriptions.format 

Formats: xml, json 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

cursor Πξναηξεηηθή int πάεη ηα απνηειέζκαηα ζε ζειίδεο. Μηα ζειίδα 

πεξηέρεη 20 ιίζηεο. Ζ ηηκή -1 μεθηλά ηε 

ζειηδνπνίεζε. Ζ επηινγή cursor ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ πξνζπέιαζε παιαηφηεξσλ ιηζηψλ. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

GET list members  Error! Reference source not found. 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηα κέιε ηεο ιίζηαο. 

URL: http://api.twitter.com/1/user/list_id/members.format 

Formats: xml, json 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

List_id Ναη int Ζ ηαπηφηεηα (id) ηεο ιίζηαο 

cursor Πξναηξεηηθή int πάεη ηα απνηειέζκαηα ζε ζειίδεο. Μηα ζειίδα 

πεξηέρεη 20 ιίζηεο. Ζ ηηκή -1 μεθηλά ηε 

ζειηδνπνίεζε. Ζ επηινγή cursor 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζπέιαζε 

παιαηφηεξσλ ιηζηψλ. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

GET list members id [76] 

Πεξηγξαθή Διέγρεη αλ έλαο ρξήζηεο είλαη κέινο ηεο θαζνξηζκέλεο ιίζηαο. 

URL: http://api.twitter.com/1/user/list_id/members/id.format 

Formats: xml, json 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

List_id Ναη int Ζ ηαπηφηεηα (id) ηεο ιίζηαο  
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id Ναη int Καζνξίδεη ην ID ή φλνκα νζφλεο ηνπ ρξήζηε 

γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ν έιεγρνο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

GET list subscribers [77] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο  θαζνξηζκέλεο ιίζηαο  

URL: http://api.twitter.com/1/user/list_id/subscribers.format 

Formats: xml, json 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

List_id Ναη int Ζ ηαπηφηεηα (id) ηεο ιίζηαο 

cursor Πξναηξεηηθή int πάεη ηα απνηειέζκαηα ζε ζειίδεο. Μηα ζειίδα 

πεξηέρεη 20 ζπλδξνκεηέο. Ζ ηηκή -1 μεθηλά ηε 

ζειηδνπνίεζε. Ζ επηινγή cursor 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζπέιαζε 

παιαηφηεξσλ ζπλδξνκεηψλ. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

GET list subscribers id [78] 

Πεξηγξαθή Διέγρεη αλ έλαο ρξήζηεο είλαη ν ζπλδξνκεηήο ζηελ θαζνξηζκέλε ιίζηα. 

URL: http://api.twitter.com/1/user/list_id/subscribers/id.format 

Formats: xml, json 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

List_id Ναη int Ζ ηαπηφηεηα (id) ηεο ιίζηαο 

id Ναη int Καζνξίδεη ην ID ή φλνκα νζφλεο ηνπ ρξήζηε 

γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ν έιεγρνο. 

user Ναη int Καζνξίδεη ην ID ή φλνκα νζφλεο ηνπ ηδηνθηήηε 

ηεο ιίζηαο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

direct messages [79] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα κε ηα 20 πην πξφζθαηα άκεζα κελχκαηα πνπ έρνπλ ζηαιεί 

ζηνλ ηαπηνπνηεκέλν ρξήζηε. Οη XML θαη JSON εθδφζεηο πεξηιακβάλνπλ 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ απνζηνιέα θαη ηνλ παξαιήπηε. 

URL: http://api.twitter.com/1/direct_messages.format 

Formats: xml, json, atom, rss 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  1 θιήζε αλά αίηεκα 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

since_id Πξναηξεηηθή int Δπηζηξέθεη κφλν άκεζα κελχκαηα κε ID 

κεγαιχηεξν απφ (δειαδή πην πξφζθαηα απφ) ην 

δηεπθξηληζκέλν ID. 
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max_id Πξναηξεηηθή int Δπηζηξέθεη κφλν άκεζα κελχκαηα κε ID 

κηθξφηεξν (δειαδή παιαηφηεξα απφ) ή ίζν απφ   

ην ε δηεπθξηληζκέλν ID. 

count Πξναηξεηηθή int Καζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ άκεζσλ κελπκάησλ 

γηα αλάθηεζε. Γελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο 

απφ 200. 

page Πξναηξεηηθή int Καζνξίδεη ηε ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. (Τπάξρνπλ φξηα ζειηδνπνίεζεο). 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

direct_messages sent [80] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα κε ηα 20 πην πξφζθαηα άκεζα κελχκαηα πνπ 

απνζηέιινληαη απφ ηνλ πηζηνπνηεκέλν  ρξήζηε. Οη XML θαη JSON εθδφζεηο 

πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο απνζηνιείο θαη ηνπ 

παξαιήπηεο.. 

URL: http://api.twitter.com/1/direct_messages/sent.format 

Formats: xml, json, atom, rss 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  1 θιήζε αλά αίηεκα 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

since_id Πξναηξεηηθή int Δπηζηξέθεη κφλν άκεζα κελχκαηα κε ID 

κεγαιχηεξν απφ (δειαδή πην πξφζθαηα απφ) ην 

δηεπθξηληζκέλν ID. 

max_id Πξναηξεηηθή int Δπηζηξέθεη κφλν άκεζα κελχκαηα κε ID 

κηθξφηεξν (δειαδή παιαηφηεξα απφ) ή ίζν απφ   

ην ε δηεπθξηληζκέλν ID. 

count Πξναηξεηηθή int Καζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ άκεζσλ κελπκάησλ 

γηα αλάθηεζε. Γελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο 

απφ 200. 

page Πξναηξεηηθή int Καζνξίδεη ηε ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. (Τπάξρνπλ φξηα ζειηδνπνίεζεο). 

 

Όλνκα κεζόδνπ API friendships show [81] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ δχν ρξεζηψλ. 

URL: http://api.twitter.com/1/friendships/show.format 

Formats: xml, json 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

source_id Ναη* int Σν αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ρξήζηε 

πξνέιεπζεο . 

source_screen_name Ναη* string Σν εκθαληδφκελν φλνκα ηνπ ρξήζηε 

πξνέιεπζεο . 

target_id Ναη** int Σν αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ρξήζηε 

πξννξηζκνχ. 

target_screen_name Ναη** string Σν εκθαληδφκελν φλνκα ηνπ ρξήζηε 

πξννξηζκνχ. 

*    έλα απφ ηα πεδία απαηηείηαη. ** έλα απφ ηα πεδία απαηηείηαη. 
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Όλνκα κεζόδνπ API friends ids [82] 

Πεξηγξαθή  Δπηζηξέθεη έλα πίλαθα αξηζκεηηθψλ IDs γηα θάζε ρξήζηε πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο 

ρξήζηεο αθνινπζεί. 

URL: http://api.twitter.com/1/friends/ids.format 

Formats: xml, json 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη, εθηφο αλ δεηνχληαη απφ έλα πξνζηαηεπφκελν ρξήζηε. Αλ δεηνχληαη ηα 

δεδνκέλα ελφο πξνζηαηεπφκελνπ ρξήζηε, ν ρξήζηεο πξέπεη λα πηζηνπνηεζεί 

(θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη απηφλ ην ρξήζηε). 

Πεξηνξηζκνί API  1 θιήζε αλά αίηεκα 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

id Ναη* String/Int Καζνξίδεη ην ID ή φλνκα νζφλεο ηνπ ρξήζηε 

γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε ιίζηα θίισλ 

user_id Ναη* int Καζνξίδεη ην ID ηνπ ρξήζηε γηα ηνλ νπνίν 

δεηείηαη ε ιίζηα θίισλ 

screen_name Ναη* string Καζνξίδεη ην φλνκα νζφλεο ηνπ ρξήζηε γηα 

ηνλ νπνίν δεηείηαη ε ιίζηα θίισλ 

cursor Πξναηξεηηθή int πάεη ηα απνηειέζκαηα ζε ζειίδεο. Μηα 

ζειίδα πεξηέρεη 5000 ID‘s. Ζ ηηκή -1 μεθηλά 

ηε ζειηδνπνίεζε. Ζ επηινγή cursor 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζπέιαζε 

παιαηφηεξσλ θίισλ 

* έλα απφ ηα πεδία απαηηείηαη. 

Όλνκα κεζόδνπ API followers ids  [83] 

Πεξηγξαθή  Δπηζηξέθεη έλα πίλαθα αξηζκεηηθψλ IDs γηα θάζε ρξήζηε πνπ αθνινπζεί ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. 

URL: http://api.twitter.com/1/followers/ids.format 

Formats: xml, json 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη, εθηφο αλ δεηνχληαη απφ έλα πξνζηαηεπφκελν ρξήζηε. Αλ δεηνχληαη ηα 

δεδνκέλα ελφο πξνζηαηεπφκελνπ ρξήζηε, ν ρξήζηεο πξέπεη λα πηζηνπνηεζεί 

(θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη απηφλ ην ρξήζηε). 

Πεξηνξηζκνί API  1 θιήζε αλά αίηεκα 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

id Ναη* String/Int Καζνξίδεη ην ID ή φλνκα νζφλεο ηνπ ρξήζηε 

γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε ιίζηα 

νπαδψλ(followers) 

user_id Ναη* int Καζνξίδεη ην ID ηνπ ρξήζηε γηα ηνλ νπνίν 

δεηείηαη ε ιίζηα νπαδψλ(followers) 

screen_name Ναη* string Καζνξίδεη ην φλνκα νζφλεο ηνπ ρξήζηε γηα 

ηνλ νπνίν δεηείηαη ε ιίζηα νπαδψλ(followers) 

cursor Πξναηξεηηθή int πάεη ηα απνηειέζκαηα ζε ζειίδεο. Μηα 

ζειίδα πεξηέρεη 5000 ID‘s. Ζ ηηκή -1 μεθηλά 

ηε ζειηδνπνίεζε. Ζ επηινγή cursor 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζπέιαζε 

παιαηφηεξσλ νπαδψλ(followers) 

* one of the fields is required. 

Όλνκα κεζόδνπ API Favorites  [84] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηηο 20 πην πξφζθαηεο αγαπεκέλεο θαηαζηάζεηο (statuses) γηα ηνλ 

πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε ή ην ρξήζηε πνπ δηεπθξηλίδεηαη απφ ηελ παξάκεηξν 
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ηαπηφηεηαο . 

URL: http://api.twitter.com/1/favorites.format 

Formats: xml, json, atom, rss 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  1 θιήζε αλά αίηεκα 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

id Πξναηξεηηθή Int/string Καζνξίδεη ην ID ή φλνκα νζφλεο ηνπ ρξήζηε 

γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε ιίζηα αγαπεκέλσλ 

θαηαζηάζεσλ 

page Πξναηξεηηθή int Καζνξίδεη ηε ζειίδα αγαπεκέλσλ γηα 

αλάθηεζε. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

trends available [85] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηηο ηνπνζεζίεο γηα ηηο νπνίεο ην Twitter έρεη πιεξνθνξίεο  

δεκνηηθφηεηαο (trending). 

URL: http://api.twitter.com/1/trends/available.format 

Formats: xml, json 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

lat Πξναηξεηηθή double Αλ πεξαζηεί ζε ζπλδπαζκφ κε ην long , ηφηε 

νη δηαζέζηκεο ηνπνζεζίεο κε πιεξνθνξίεο  

δεκνηηθφηεηαο (trending). ζα ηαμηλνκεζνχλ ζε 

ζρέζε κε ηελ απφζηαζε απφ ηα δνζκέλα lat 

θαη long. Ζ ηαμηλφκεζε είλαη απφ θνληηλφηεξν 

πξνο καθξχηεξν . 

long Πξναηξεηηθή double Αλ πεξαζηεί ζε ζπλδπαζκφ κε ην lat , ηφηε νη 

δηαζέζηκεο ηνπνζεζίεο κε πιεξνθνξίεο  

δεκνηηθφηεηαο (trending). ζα ηαμηλνκεζνχλ 

pζε ζρέζε κε ηελ απφζηαζε απφ ηα δνζκέλα 

lat θαη long. Ζ ηαμηλφκεζε είλαη απφ 

θνληηλφηεξν πξνο καθξχηεξν . 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

trends location [86] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηα 10 πην δεκνθηιή (trending) ζέκαηα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ηφπν 

γηα ηνλ νπνίν ην Twitter έρεη πιεξνθνξίεο  δεκνηηθφηεηαο (trending).. 

URL: http://api.twitter.com/1/trends/woeid.format 

Formats: xml, json 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

woeid Πξναηξεηηθή WOEID Yahoo! Ζ WOEID ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία 
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(Where On Earth ID) θαιείηαη ε κέζνδνο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API TwitPic Image thumbnails [87] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη TwitPic κηθξνγξαθίεο  

URL: http://twitpic.com/show/<size>/<image-id> 

Formats: GIF, JPG, PNG 

HTTP κέζνδνο  GET? 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ? 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

Size     Ναη mini or thumb Σν δεηνχκελν κέγεζνο ηεο εηθφλαο. 

Image ID     Ναη int ην ID ηεο TwitPic θσηνγξαθίαο. 

 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

blocks exists [88] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη αλ ν πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο κπινθάξεη ην θαζνξηζκέλν ρξήζηε. 

URL: http://api.twitter.com/1/blocks/exists/id.format 

Formats: xml, json 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  1 θιήζε αλά αίηεκα 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

id Ναη* String/Int Ζ ηαπηφηεηα ή ην φλνκα νζφλεο ηνπ 

ελδερνκέλσο κπινθαξηζκέλνπ ρξήζηε. 

user_id Ναη* int Ζ ηαπηφηεηα ηνπ ελδερνκέλσο 

κπινθαξηζκέλνπ ρξήζηε. 

screen_name Ναη* string ην φλνκα νζφλεο ηνπ ελδερνκέλσο 

κπινθαξηζκέλνπ ρξήζηε. 

* έλα απφ ηα πεδία απαηηείηαη. 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

blocks blocking[89] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη κηα ζεηξά αληηθεηκέλσλ ρξεζηψλ πνπ ν πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο 

κπινθάξεη. 

URL: http://api.twitter.com/1/blocks/blocking.format 

Formats: xml, json 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  1 θιήζε αλά αίηεκα 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

page Πξναηξεηηθή int Καζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ζειίδαο ησλ 

απνηειεζκάησλ. Μηα ζειίδα πεξηέρεη 20 

ids. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API blocks blocking id[90] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη κηα ζεηξά αξηζκεηηθψλ ids ρξήζηε πνπ ν πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο 
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κπινθάξεη. 

URL: http://api.twitter.com/1/blocks/blocking/ids.format 

Formats: xml, json 

HTTP κέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  1 θιήζε αλά αίηεκα 
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3.3 Blogger 

 

Δηθόλα 4: ηηγκηόηππν Blogger πιαηθόξκαο 

3.3.1 Περιγραθή Πλαηθόρμας  

Σν Blogger είλαη κηα πιαηθφξκα δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηζηνινγίσλ. Ζ ππεξεζία 

βξίζθεηαη ζηελ δηθηπαθή ηνπνζεζία www.blogger.com θαη ηα δεκηνπξγνχκελα ηζηνιφγηα 

δεκνζηεχνπλ ηηο δηθέο ηνπ ζειίδεο ζε ππνηνκείο (sub-domains) ηνπ blogspot.com. Γηα 

πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία απαηηείηαη ινγαξηαζκφο Google ν νπνίνο δίλεη επίζεο πξφζβαζε 

ζην Google Mail,ην iGoogle,ην Orkut θαη άιιεο ππεξεζίεο Google. 

Σν Blogger  παξέρεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ νη ρξήζηεο αλακέλνπλ λα βξνπλ ζε έλα 

ηζηνιφγην φπσο ζρνιηαζκφ , βαζκνιφγεζε , ηξνθνδνζίεο rss θ.η.ι.  

Σν Blogger ελζσκαηψλεη επίζεο δηάθνξα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά γηα κεγαιχηεξε 

ζπκκεηνρηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ. Δπηηξέπεη ζηνπο αλαγλψζηεο λα 

παξαθνινπζνχλ έλα  ηζηνιφγην κέζσ ηεο κηθξφ-εθαξκνγήο (gadget) ε νπνία κπνξεί λα 

πξνζηεζεί ζηελ ζειίδα ηνπ blog.Με ηελ κηθξφ-εθαξκνγή απηή νη ρξήζηεο έρνπλ επηπιένλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα δειψζνπλ νπαδνί ηνπ ελ ιφγσ ηζηνιφγην. 

Δπηπξνζζέησο , ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Blogger κπνξεί λα επεθηαζεί πξνζζέηνληαο 

gadgets είηε απφ ηελ ίδηα ηελ Google είηε απφ άιινπο παξφρνπο . Γηα παξάδεηγκα 

ππάξρνπλ  gadgets Facebook θαη Σwitter, θνπκπηά ―share this‖ (γηα δηακνηξαζκφ ζε 

θνηλσληθά κέζα) θαη εθαξκνγέο ελζσκάησζεο άικπνπκ απφ ην Picasa . Δλ ζπληνκία , 

θάζε θνκκάηη θψδηθα πνπ κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε κηα html ζειίδα κπνξεί λα 

ελζσκαησζεί θαη ζην blogger (βι. εηθφλα). 
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Δηθόλα 5: Μηθξνεθαξκνγέο Blogger 

 

3.3.2 Δπιζκόπηζη ηης Προγραμμαηιζηικής Γιεπαθής (API) 

Γηα λα επηθνηλσλήζεη πξνγξακκαηηζηηθά θάπνηνο κε ηελ πιαηθφξκα Blogger 

απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπ Blogger Data API [2]. Σν Blogger Data API επηηξέπεη ζε 

εθαξκνγέο λα βιέπνπλ θαη λα αλαλεψλνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ Blogger ζηε κνξθή 

ηξνθνδνζηψλ δεδνκέλσλ Google. Μηα εθαξκνγή-πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνίεη ην Data 

API γηα λα δεκηνπξγεί δεκνζηεχζεηο ηζηνινγίνπ, λα επεμεξγάδεηαη θαη λα δηαγξάθεη 

ππάξρνπζεο θαη λα αλαδεηά δεκνζηεχζεηο βάζεη θξηηεξίσλ. 

Οη ιεηηνπξγίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα έθδνζε ηνπ API είλαη: 

 Γεκηνπξγία δεκνζίεπζεο 

 Αλάθηεζε δεκνζίεπζεο 

 Αλαλέσζε δεκνζίεπζεο 

 Γηαγξαθή δεκνζίεπζεο 

 ρνιηαζκφο 

 

Ζ ηζρχνπζα έθδνζε ηνπ Blogger API είλαη ζχκθσλα κε ην Developer's Guide ε έθδνζε 

2.0, θαη ππνζηεξίδεη πνιιέο βηβιηνζήθεο [15]. 

Οη θχξηεο πιαηθφξκεο γηα πξφζβαζε ζην Blogger API είλαη ηξεηο: 
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1) Protocol : XML & HTTP 

2) .Net 

3) Java 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο κειέηεο καο ,κφλν ε protocol πιαηθφξκα ζα πεξηγξαθεί . εκεηψλεηαη, 

φκσο , φηη νη άιιεο δπν πιαηθφξκεο πξνζθέξνπλ παξφκνηεο δπλαηφηεηεο γηα δεκνζίεπζε θαη 

αλάθηεζε πεξηερνκέλνπ . 

3.3.3 Γσναηόηηηες για δημοζίεσζη περιετομένοσ  

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

Create & Publish post [3] 

Πεξηγξαθή Γεκηνπξγεί θαη δεκνζηεχεη λέεο δεκνζηεχζεηο ζην ηζηνιφγην αιιά θαη πξφρεηξεο 

δεκνζηεχζεηο. Απαηηεί ηε δεκηνπξγία κηαο XML αλαπαξάζηαζεο ηεο 

δεκνζίεπζεο ζηε κνξθή ζηνηρείνπ <entry> ηεο πξνηππνπνίεζεο Atom. 

 

URL: http://www.blogger.com/feeds/blogID/posts/default  

Formats: Xml, Atom 1.0 

HTTP κέζνδνο PUT 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

blogID Ναη int Σν id ηνπ ηζηνινγίνπ 

Title (ζε  XML) Ναη string Ο ηίηινο ηεο δεκνζίεπζεο  

Content (ζε 

XML) 

Ναη html To πεξηερφκελν ηεο δεκνζίεπζεο  

Category (ζε 

XML) 

Πξναηξεηηθή Category Term Μία ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο κε ηηο 

νπνίεο ζρεηίδεηαη ε δεκνζίεπζε 

<app:control>  

(ζε XML) 

 

Πξναηξεηηθή  

Yes/No 

 

 

―Yes‖: Γηεπθξηλίδεη φηη ε δεκνζίεπζε 

ζα πξέπεη λα αξρεηνζεηεζεί σο 

πξφρεηξε αληί θαλνληθήο 

δεκνζίεπζεο. ―No‖: κεηαηξέπεη κηα 

ππάξρνπζα πξφρεηξε δεκνζίεπζε ζε 

θαλνληθή δεκνζίεπζε. 

 
 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Update post [5] 

Πεξηγξαθή Γηα λα αλαλεψζεη κηα ππάξρνπζα δεκνζίεπζε ηζηνινγίνπ , ην πξφγξακκα-

πειάηεο πξέπεη  πξψηα λα αλαθηήζεη ηελ ππάξρνπζα δεκνζίεπζε, λα ηελ 

επεμεξγαζηεί θαη λα ζηείιεη έλα PUT αίηεκα ζην URL επεμεξγαζίαο απηήο, κε 

ηελ αλαλεσκέλε δεκνζίεπζε ζην ζψκα ηνπ κελχκαηνο. Ζ <id> ηηκή ζηε 

δεκνζίεπζε πξέπεη λα είλαη ε ίδηα κε ηελ αξρηθή θαη ε αλαλεσκέλε πξέπεη λα 

<app:control 

xmlns:app='http://www.w

3.org/2007/app'> 

  <app:draft>yes</app:draft> 

</app:control> 
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δηαηεξήζεη φια ηα πεδία ηεο αξρηθήο γηα λα είλαη ζπκβαηή κε ην Google Data 

API. 

URL: http://www.blogger.com/feeds/blogID/posts/default/postID 

Formats: Xml, Atom 1.0 

HTTP κέζνδνο PUT 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

blogID Ναη int Σν id ηνπ ηζηνινγίνπ 

postID Ναη int Σν id ηεο δεκνζίεπζεο  

id (ζε XML) Ναη int Σν id ηεο δεκνζίεπζεο  

Title (ζε XML) Ναη string Ο ηίηινο ηεο δεκνζίεπζεο  

Content (ζε XML) Ναη html To πεξηερφκελν ηεο δεκνζίεπζεο  

Category (ζε XML) Πξναηξεηηθή Category 

Term 

Μία ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο κε ηηο 

νπνίεο ζρεηίδεηαη ε δεκνζίεπζε 

Author.Name(in 

XML) 

Πξναηξεηηθή string Σν φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα ηεο δεκνζίεπζεο  

Author.email(in 

XML) 

Πξναηξεηηθή email Σν email ηνπ ζπγγξαθέα ηεο δεκνζίεπζεο  

Author.uri(in XML) Πξναηξεηηθή Uri Σν Uri ηνπ ζπγγξαθέα ηεο δεκνζίεπζεο  

<app:control>  

(in XML) 

 

Πξναηξεηηθή Yes/No 

 

―Yes‖: Γηεπθξηλίδεη φηη ε δεκνζίεπζε ζα 

πξέπεη λα αξρεηνζεηεζεί σο πξφρεηξε αληί 

θαλνληθήο δεκνζίεπζεο. ―No‖: κεηαηξέπεη 

κηα ππάξρνπζα πξφρεηξε δεκνζίεπζε ζε 

θαλνληθή δεκνζίεπζε. 

 

 
 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

Delete post [6] 

Πεξηγξαθή Γηαγξάθεη κηα δεκνζίεπζε 

URL: http://www.blogger.com/feeds/blogID/posts/default/postID 

Formats: http 

HTTP κέζνδνο DELETE (Κάπνηα firewalls κπινθάξνπλ ηα κελχκαηα HTTP DELETE. 

Δλαιιαθηηθά, ην πξφγξακκα-πειάηεο κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη κηα επηθεθαιίδα  

X-HTTP-Method-Override: DELETE ζην POST αίηεκα. 

Απαηηεί Ναη 

<app:control 

xmlns:app='http://www.w

3.org/2007/app'> 

  <app:draft>yes</app:draft> 

</app:control> 
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Πηζηνπνίεζε  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

blogID Ναη int Σν id ηνπ ηζηνινγίνπ 

postID Ναη int Σν id ηεο δεκνζίεπζεο  

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

Create & Publish Comment [7] 

Πεξηγξαθή Γεκηνπξγεί θαη δεκνζηεχεη έλα ζρφιην. Ζ εθαξκνγή κπνξεί λα δεκνζηεχζεη 

ζρφιηα κφλν ζε έλα ηζηνιφγην πνπ αλήθεη ζηνλ πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε. ια ηα 

λέα ζρφιηα ζα εκθαλίδνληαη ζαλ λα ηα έρεη δεκηνπξγήζεη ν πηζηνπνηεκέλνο 

ρξήζηεο. 

URL:  http://www.blogger.com/feeds/blogID/postID/comments/default 

Formats: Xml, Atom 1.0 

HTTP κέζνδνο POST  

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

blogID Ναη int Σν id ηνπ ηζηνινγίνπ 

postID Ναη int Σν id ηεο δεκνζίεπζεο  

Title (ζε XML) Ναη string Ο ηίηινο ηνπ ζρνιίνπ 

content (ζε XML) Ναη html Σν πεξηερφκελν ηνπ ζρνιίνπ 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

Delete Comment [8] 

Πεξηγξαθή Γηαγξάθεη έλα ζρφιην 

URL: http://www.blogger.com/feeds/blogID/postID/comments/default/commentID 

Formats: http 

HTTP κέζνδνο DELETE (Κάπνηα firewalls κπινθάξνπλ ηα κελχκαηα HTTP DELETE. 

Δλαιιαθηηθά, ην πξφγξακκα-πειάηεο κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη κηα επηθεθαιίδα  

X-HTTP-Method-Override: DELETE ζην POST αίηεκα. 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη  

Πεξηνξηζκνί 

API  

ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

blogID Ναη int Σν id ηνπ ηζηνινγίνπ 

postID Ναη int Σν id ηεο δεκνζίεπζεο  

CommentID Ναη int Σν id ηνπ ζρνιίνπ 
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3.3.4 Γσναηόηηηες για ανάκηηζη περιετομένοσ   

Όλνκα κεζόδνπ API Retrieve List of blogs [9] 

Πεξηγξαθή Παξέρεη κηα ηξνθνδνζία κε ηελ ιίζηα ησλ ηζηνινγίσλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

ρξήζηε. Ζ ηξνθνδνζία νλνκάδεηαη αιιηψο θαη "metafeed". 

URL: http://www.blogger.com/feeds/profileID/blogs 

Formats: Xml, Atom 1.0 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Δίλαη δπλαηφλ λα θιεζεί ην API ρσξίο έιεγρν ηαπηφηεηαο. Δπνκέλσο, δελ 

ππάξρεη αλάγθε λα ξπζκηζηεί ε παξάκεηξνο ηαπηνπνίεζεο (authorization) 

θαηά ηελ αλάθηεζε κίαο αλάξηεζεο ελφο ηζηνινγίνπ απφ έλα δεκφζην 

ηζηνιφγην. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

profileID Ναη int Ο αξηζκφο ζην URL ηνπ πξνθίι ηνπ 

ρξήζηε. Αλ ηεζεί ζηελ ηηκή ―default‖ ηφηε 

επηζηξέθεη ηελ ιίζηα ησλ ηζηνινγίσλ γηα 

ην ρξήζηε πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ θιήζε. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Retrieve all blog posts [10] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη φιεο ηηο δεκνζηεχζεηο ελφο ηζηνινγίνπ 

 

URL: http://www.blogger.com/feeds/blogID/posts/default  

Formats: Xml, Atom 1.0 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη. Δίλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί κία δεκφζηα ηξνθνδνζία ηζηνινγίνπ ηνπ 

Blogger ρσξίο πηζηνπνίεζε. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

blogID Ναη int Σν id ηνπ ηζηνινγίνπ 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

Retrieve blog posts using query parameters [10] 

Πεξηγξαθή Δπηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε δεκνζηεχζεσλ πνπ πιεξνχλ κηα ζεηξά απφ θξηηήξηα 

αλαδήηεζεο. 

URL: http://www.blogger.com/feeds/blogID/posts/default  

Formats: Xml, Atom 1.0 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη. Δίλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί κία δεκφζηα ηξνθνδνζία ηζηνινγίνπ ηνπ Blogger 

ρσξίο πηζηνπνίεζε. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

blogID Ναη int Σν id ηνπ ηζηνινγίνπ 

alt Πξναηξεηηθή atom/rss(default) Ο ηχπνο ηεο ηξνθνδνζίαο γηα 

αλάθηεζε 
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/category Πξναηξεηηθή string Γηεπθξηλίδεη θαηεγνξίεο κε ηηο 

νπνίεο λα θηιηξαξηζηνχλ ηα 

απνηειέζκαηα 

orderby Πξναηξεηηθή lastmodified(default), 

starttime, updated 

Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία λα 

επηζηξαθνχλ απνηειέζκαηα 

published-min Πξναηξεηηθή datetime Κάησ φξην γηα εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο  

published-max Πξναηξεηηθή datetime Άλσ φξην γηα εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο  

start-index Πξναηξεηηθή int(1-based) Ο -κε βάζε ην 1- δείθηεο ηνπ 

πξψηνπ απνηειέζκαηνο πνπ πξέπεη 

λα αλαθηεζεί. 

updated-min Πξναηξεηηθή int Κάησ φξην γηα εκεξνκελία 

αλαλέσζεο. (Αγλνείηαη αλ δελ έρεη 

νξηζηεί ε παξάκεηξνο orderby) 

updated-max Πξναηξεηηθή int Άλσ φξην γηα εκεξνκελία 

αλαλέσζεο. (Αγλνείηαη αλ δελ έρεη 

νξηζηεί ε παξάκεηξνο orderby) 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Retrieve all blog comments [10] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη φια ηα ζρφιηα γηα φιεο ηηο δεκνζηεχζεηο ελφο ηζηνινγίνπ. 

URL: http://www.blogger.com/feeds/blogID/comments/default  

Formats: Xml, Atom 1.0 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη. Δίλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί κία δεκφζηα ηξνθνδνζία ηζηνινγίνπ ηνπ 

Blogger ρσξίο πηζηνπνίεζε. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

blogID Ναη int Σν id ηνπ ηζηνινγίνπ 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

Retrieve all comments from a post [10] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη φια ηα ζρφιηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δεκνζίεπζε ελφο ηζηνινγίνπ. 

URL: http://www.blogger.com/feeds/blogID/postID/comments/defaultz 

Formats: Xml, Atom 1.0 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη. Δίλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί κία δεκφζηα ηξνθνδνζία ηζηνινγίνπ ηνπ Blogger 

ρσξίο πηζηνπνίεζε. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

blogID Ναη int Σν id ηνπ ηζηνινγίνπ 

postID Ναη int Σν id ηεο δεκνζίεπζεο  
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3.4 Picasa  

 

 

Δηθόλα 6: ηηγκηόηππν Picasa πιαηθόξκαο 

3.4.1 Περιγραθή Πλαηθόρμας 

Αξρηθά ε ππεξεζία Picasa ήηαλ κηα εθαξκνγή ινγηζκηθνχ ηεο Google γηα ηε 

κεηαθφξησζε, ηελ νξγάλσζε θαη επεμεξγαζία ςεθηαθψλ θσηνγξαθηψλ. Αιιά ηψξα ππάξρεη 

θαη ην «Picasa Web Albums» ην νπνίν είλαη ε δηαδηθηπαθή έθδνζε ηεο ππεξεζίαο. Ζ κειέηε 

απηή ελδηαθέξεηαη γηα απηή ηελ ηειεπηαία ππεξεζία, δεδνκέλνπ φηη νη εηθφλεο κπνξνχλ λα 

απνζεθεπηνχλ on-line θαη λα δηαηεζνχλ γηα ην θνηλφ, θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα κνηξαζηεί ηα 

άικπνπκ θαη λα αθήζεη άιινπο λα ζπκβάινπλ ή λα ηα ζρνιηάζνπλ. Σν «Picasa Web Albums» 

παξέρεη 1 GB ειεχζεξνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο (πξνο ην παξφλ), αιιά ν δηαζέζηκνο ρψξνο 

κπνξεί λα επεθηαζεί γηα έλα νξηζκέλν ηέινο. 

Έλαο ινγαξηαζκφο Google απαηηείηαη γηα θάπνηνλ γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ην δηαδηθηπαθφ 

άικπνπκ  ηνπ Picasa. ηαλ ν ρξήζηεο  εμνπζηνδνηεζεί ζην Γηαδηθηπαθφ Άικπνπκ ηνπ Picasa, 

κεηαθέξεηαη  ζηελ γθαιεξί ηνπ Picasa. ια ηα άικπνπκ πνπ έρνπλ θνξησζεί απφ ηνλ ρξήζηε 

εκθαλίδνληαη εθεί. Δπηιέγνληαο έλα άικπνπκ κπνξεί λα δεη ηηο θσηνγξαθίεο πνπ απηφ 

πεξηέρεη. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη γηα λα δεη θαλείο ηηο θσηνγξαθίεο, φπσο είλαη ε πιήξεο 

νζφλεο, ε παξνπζίαζε, λα ηηο δεη ζχκθσλα κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ απεηθνλίδνληαη ζε απηέο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγία αλαγλψξηζεο πξνζψπνπ ή ηέινο λα κνηξαζηεί ην άικπνπκ κε 

άιινπο ρξήζηεο. 

Τπάξρνπλ κεξηθέο θνηλέο ιεηηνπξγίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην «Picasa Web Albums». 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηηξέςεη ζε άιινπο αλζξψπνπο λα πξνζζέζνπλ 

θσηνγξαθίεο ζε άικπνπκ ηνπ. Οη ζπλεηζθέξνληεο κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ ηίηινπο, λα 

πεξηζηξέςνπλ, ή αθφκα θαη λα δηαγξάςνπλ ηηο θσηνγξαθίεο πνπ έρνπλ θνξηψζεη ζην 

άικπνπκ ηνπ.  Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ηηο ξπζκίζεηο ηεο πξνβνιήο 

άικπνπκ γηα λα ηα θαηαζηήζεη δεκφζηα ή ηδησηηθά. Τπάξρνπλ αθφκε θαη κεξηθνί ηξφπνη γηα 

λα πάξεη πιεξνθνξίεο, φπσο ν αξηζκφο ησλ views ζηελ θάησ-δεμηά γσλία, κηα νκνεηδήο 

ζχλδεζε θάησ απφ κηα θσηνγξαθία ή βίληεν θαη ζρφιηα πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο επηζθέπηεο λα 

πνπλ ηη ζθέθηνληαη.  

Σέινο, ν ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε ζε πην πξνεγκέλεο ιεηηνπξγίεο, φπσο ηελ πξνζζήθε 

ηίηισλ ή εηηθεηψλ, ηε ραξηνγξάθεζε ησλ θσηνγξαθηψλ ηνπ, ηελ ελζσκάησζε ησλ 
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θσηνγξαθηψλ ζε άιινπο δηθηπαθνχο ηφπνπο, ρξεζηκνπνηψληαο Creative Commons, 

πεξηήγεζε απφ θηλεηέο ζπζθεπέο ή ηελ αγνξά πεξηζζφηεξεο απνζήθεπζεο.  

3.4.2 Δπιζκόπηζη ηης Προγραμμαηιζηικής Γιεπαθής (API) 

Σν «Google Data API» ηνπ «Picasa Web Albums» (έθδνζε 2.0 επί ηνπ παξφληνο) 

επηηξέπεη ζηηο εθαξκνγέο πειάηε (client) λα δνπλ θαη λα ελεκεξψζνπλ ηα άικπνπκ, 

θσηνγξαθίεο θαη ζρφιηα κε ηε κνξθή δεδνκέλσλ ηνπ «Google API feed» . Μηα εθαξκνγή-

πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην «Picasa Web Albums API» γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 

άικπνπκ, λα κεηαθνξηψζεη θσηνγξαθίεο, λα πξνζζέζεη ζρφιηα, λα εθδψζεη ή λα δηαγξάςεη 

ηα ππάξρνληα άικπνπκ, θσηνγξαθίεο, θαη ζρφιηα, θαη λα αλαδεηήζεη γηα ζηνηρεία πνπ 

ηαηξηάδνπλ κε νξηζκέλα θξηηήξηα. 

Τπάξρνπλ πνιιέο ππνζηεξηδφκελεο εθδφζεηο ηνπ «Picasa Web Albums API». Ζ 

ηεθκεξίσζε γηα θάζε έθδνζε πεξηιακβάλεη: 

 Κψδηθα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Google Data πξσηφθνιιν απ 'επζείαο, έρεη πξφζβαζε ζην 

API ρξεζηκνπνηψληαο HTTP αηηήκαηα φπσο GET ή POST. Με απηά ηα αηηήκαηα, ηα 

δεδνκέλα πνπ απνζεθεχνληαη απφ ην πξντφλ ηεο Google, κεηαθέξνληαη κε ηε κνξθή ησλ 

δεδνκέλσλ ηξνθνδνζίαο (feeds). Σα δεδνκέλα ηξνθνδνζίαο είλαη απιά δνκεκέλεο ιίζηεο 

πνπ πεξηέρνπλ ηα δεδνκέλα. Ηζηνξηθά, ε θχξηα κνξθή ησλ feeds ήηαλ ην AtomPub XML, 

αιιά πιένλ θαη ην JSON( JavaScript Object Notation), είλαη δηαζέζηκν σο ελαιιαθηηθή 

κνξθή. 

 εάλ ε εθαξκνγή-πειάηεο δελ ζέιεη λα γξάςεη θψδηθα πνπ ππνβάιιεη αηηήκαηα HTTP 

άκεζα, κπνξεί αλη' απηνχ λα πξνγξακκαηηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο κηαο απφ ηηο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηηο νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο βηβιηνζήθεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ησλ αηηεκάησλ HTTP ηηο ρεηξίδεηαη ε βηβιηνζήθε πειάηε. Ο θψδηθαο είλαη 

γξακκέλνο ζε πην ελλνηνινγηθφ επίπεδν, ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο θαη 

θιάζεηο πνπ παξέρνληαη απφ ηε βηβιηνζήθε πειάηε. Τπάξρνπλ νδεγνί αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνχ γηα δηάθνξεο γιψζζεο (Java, Objective-C,. NET, PHP, Python) [23] 

 

Γηα λα δεηήζεη ή λα θνξηψζεη ηα έγγξαθα, έλαο πειάηεο ρξεηάδεηαη πηζηνπνίεζε. Ζ 

επηινγή ηεο κεζφδνπ ειέγρνπ ηαπηφηεηαο ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη απφ ην είδνο πειάηε: 

εθαξκνγέο ππνινγηζηή ελφο ρξήζηε (single-user) ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα 

ζχλδεζεο πειάηε (ClientLogin), ελψ δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο πνιιαπιψλ ρξεζηψλ (multi-

user) ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα AuthSub.  

 

3.4.3 Γσναηόηηηες για δημοζίεσζη περιετομένοσ  

Όλνκα κεζόδνπ API Post photo [24] 

Πεξηγξαθή Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη λα πξνζηεζεί κηα θσηνγξαθία ζε έλα 

ρξεζηκνπνηψληαο ην API: 

  Φνξηψλνληαο ηα ςεθηαθά δεδνκέλα εηθφλαο καδί κε ηα 

κεηαδεδνκέλα. Γηα λα θάλεη απηφ, έλαο ηχπνο πεξηερνκέλνπ 

MIME  "multipart/related" πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

απνζηνιή κεηαδεδνκέλσλ θσηνγξαθίαο ζε έλα κέξνο ηνπ 

POSTbody, θαη δπαδηθά δεδνκέλα εηθφλαο ζε άιιν κέξνο. Απηή 

είλαη ε πξνηηκψκελε πξνζέγγηζε. Σν κήλπκα γηα ην ζψκα ηνπ 

POST έρεη σο εμήο: 

Content-type: multipart/related; 

boundary="END_OF_PART" 
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Content-Length: 423478347 

MIME-version: 1.0 

 

Media multipart posting 

--END_OF_PART 

Content-type: application/atom+XML 

 

<entry xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom'> 

  <title>plz-to-love-realcat.jpg</title> 

  <summary>Real cat wants attention too.</summary> 

  <category 

scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind" 

    

term="http://schemas.google.com/photos/2007#photo"/> 

</entry> 

--END_OF_PART 

Content-type: image/jpeg 

 

...binary image data... 

 

 Φνξηψλνληαο ηα ςεθηαθά δεδνκέλα εηθφλαο, ρσξίο ηα 

κεηαδεδνκέλα. Σν ζρήκα ηνπ κελχκαηνο γηα ην ζψκα ηνπ POST 

έρεη σο εμήο: 

Content-type: image/jpeg 

Content-Length: 47899 

Slug: plz-to-love-realcat.jpg 

 

...binary image data goes here... 

URL: http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/userID/albumid/albumID  

Formats: MIME , XML/Atom 1.0 

Παξφιν πνπ φιεο νη θσηνγξαθίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Picasa Web Albums είλαη ζε κνξθή JPEG, θσηνγξαθίεο απφ νπνηνδήπνηε 

απφ ηα αθφινπζα είδε κπνξνχλ λα θνξησζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ην API: 

 image/bmp 

 image/gif 

 image/jpeg 

 image/png 

Μέζνδνο HTTP POST  

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη[33] 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

userID Ναη string Ο ρξήζηεο πνπ αλαξηά ηε θσηνγξαθία. Ζ 

παξάκεηξνο απηή πεξληέηαη κέζα απφ ην 

αίηεκα HTTP POST. 

albumID Ναη* string Σν άικπνπκ, φπνπ ε θσηνγξαθία ζα 

αλαξηεζεί. Ζ παξάκεηξνο απηή πεξληέηαη 

κέζα απφ ην αίηεκα HTTP POST. 

 

Entry Title Ναη text Πεξηέρεη ην επηζπκεηφ φλνκα αξρείνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηθφλα. Απηή ε 

παξάκεηξνο πεξληέηαη κέζσ ηεο εηηθέηαο 

<entry> ζην κήλπκα MIME. 

Entry Summary ρη text Πεξηγξαθή γηα ηε λέα θαηαρψξεζε πνπ 

δεκνζηεχηεθε. Απηή ε παξάκεηξνο πεξληέηαη 

κέζσ ηεο εηηθέηαο <entry> ζην κήλπκα 
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MIME. 

Entry Author ρη text Ο ζπληάθηεο ηεο δεκνζίεπζεο. Απηή ε 

παξάκεηξνο πεξληέηαη κέζσ ηεο εηηθέηαο 

<entry> ζην κήλπκα MIME. 

Entry Category ρη text Ζ θαηεγνξία ηεο εηζφδνπ, κε παξαπνκπή ζην 

schemas.google. Απηή ε παξάκεηξνο 

πεξληέηαη κέζσ ηεο εηηθέηαο <entry> ζην 

κήλπκα MIME. 

Content Ναη binary data Σα αθαηέξγαζηα ζηνηρεία γηα ηελ εηθφλα πνπ 

θνξηψλεηαη. Δίλαη ζην «Datatype: image…» 

κέξνο ηνπ κελχκαηνο MIME. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Update photo [25] 

Πεξηγξαθή Απηή ε εληνιή αληηθαζηζηά ηα κεηαδεδνκέλα ή/θαη ηα δπαδηθά ζηνηρεία εηθφλαο 

γηα κηα θσηνγξαθία. ε θάζε πεξίπησζε, γηα λα βεβαησζεί ην πξφγξακκα φηη ε 

ελεκεξσκέλε έθδνζε δελ αληηθαζηζηά ηηο αιιαγέο άιινπ πειάηε, κηα  HTTP If-

Match επηθεθαιίδα, ε  νπνία πεξηέρεη ηελ ETag ηεο αξρηθήο θσηνγξαθίαο, ζα 

πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί. Ζ ETag ηεο αξρηθήο θσηνγξαθίαο αμία κπνξεί λα 

θαζνξηζηεί κε ηελ εμέηαζε ηνπ GD: etag ηνπ ζηνηρείνπ <entry>. ε πεξίπησζε 

πνπ επηζπκεί λα ελεκεξψζεη ηε θσηνγξαθία, αλεμάξηεηα απφ ην αλ θάπνηνο 

άιινο ην έρεη ελεκεξψζεη απφ ηφηε πνπ αλαθηήζεθε, ηφηε ην If-Match: * πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ην ETag δελ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί. 

 Δλεκέξσζε κηαο θσηνγξαθίαο θαη ησλ κεηαδεδνκέλσλ: Γηα 

λα αληηθαηαζηήζεη θαη ηα δπαδηθά ζηνηρεία θαη ηα 

κεηαδεδνκέλα γηα ηε θσηνγξαθία, έλα αίηεκα HTTP όπσο 

ην αθόινπζν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί: 

PUT 

http://picasaweb.google.com/data/media/api/user/userID/albumid/a

lbumID/photoid/photoID 

Ζ δηεχζπλζε URL είλαη ε ηηκή ηεο <link rel="edit-media"> εηηθέηαο ε 

νπνία επηζηξάθεθε απφ ηελ πξνεγνχκελε POST κέζνδν. 

ην ζψκα ηεο  PUT κεζφδνπ, ηα ελεκεξσκέλα κεηαδεδνκέλα θαη ηα 

ζηνηρεία εηθφλαο πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ, ζην ίδην πνιπηκεκαηηθφ 

ζρήκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα θάλεη POST κε κεηαδεδνκέλα.  

εκείσζε: Με μία PUT κέζνδν, κεξηθή ελεκέξσζε κηαο εηζφδνπ δελ 

κπνξεί λα γίλεη. Σα πιήξε ζηνηρεία πξέπεη λα ζηαινχλ γηα λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηα ππάξρνληα ζηνηρεία.  

 Δλεκέξσζε κόλν ηεο θσηνγξαθίαο 

 

Γηα λα αληηθαηαζηήζεη κφλν ηα δπαδηθά ζηνηρεία ηεο θσηνγξαθίαο, ην 

αθφινπζν αίηεκα HTTP κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί: 

PUT 

http://picasaweb.google.com/data/media/api/user/userID/albumid/a

lbumID/photoid/photoID 

 Ζ δηεχζπλζε URL είλαη ε ηηκή ηνπ <link rel="edit-media"> εηηθέηαο ε 

νπνία επηζηξάθεθε απφ ηελ πξνεγνχκελε POST. 

ην ζψκα ηεο  PUT, ηα ελεκεξσκέλα ζηνηρεία εηθφλαο πξέπεη λα 

πεξηιεθζνχλ, ζην ίδην ζρήκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 
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θάλεη POST ρσξίο κεηαδεδνκέλα.  

 Δλεκέξσζε κόλν ησλ κεηαδεδνκέλσλ 

Γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ κφλν ηα κεηαδεδνκέλα ηεο θσηνγξαθίαο (θαη φρη ε 

ίδηα ηελ εηθφλα), ηα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζνχληαλ γηα λα ζηαιεί κηα 

αλαπξνζαξκνγή ζε κηα non-media feed κνξθή πξέπεη λα αθνινπζεζεί. 

Δηδηθφηεξα, ην αθφινπζν αίηεκα HTTP πξέπεη λα απνζηέιιεηαη: 

PUT 

http://picasaweb.google.com/data/entry/api/user/userID/albumid/al

bumID/photoid/photoID 

Ζ δηεχζπλζε URL είλαη ε ηηκή ηεο <link rel="edit-media"> εηηθέηαο ε 

νπνία επηζηξάθεθε απφ ηελ πξνεγνχκελε POST κέζνδν. 

ην ζψκα ηεο  PUT κεζφδνπ, ηα ελεκεξσκέλα κεηαδεδνκέλα πξέπεη λα 

παξαζρεζνχλ, κε ηε κνξθή ελφο  <atom:entry> ζηνηρείνπ πνπ πεξηέρεη ηα 

κεηαδεδνκέλα εηθφλαο.  

εκείσζε: Με PUT, κεξηθή ελεκέξσζε κηαο εηζφδνπ δελ κπνξεί λα γίλεη 

URL: http://picasaweb.google.com/data/media/api/user/userID/albumid/albumID/pho

toid/photoID  

Formats: MIME , XML/Atom 1.0 

Παξφιν πνπ φιεο νη θσηνγξαθίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ηζηνζεδία ηνπ Web 

Albums είλαη ζε κνξθή JPEG, θσηνγξαθίεο απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα 

είδε κπνξνχλ λα θνξησζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ην API: 

 image/bmp 

 image/gif 

 image/jpeg 

 image/png 

Μέζνδνο HTTP PUT  

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη [33] 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

userID Ναη string Ο ρξήζηεο ηνπ νπνίνπ ε 

θσηνγξαθία ζα ελεκεξσζεί. 

Ζ παξάκεηξνο απηή 

πεξληέηαη κέζα απφ ην 

αίηεκα HTTP PUT. 

Πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ απάληεζε 

ηξνθνδνζίαο ηεο 

κεζφδνπ POST, 

σο HTML 

ζπλδέζκνπο 

ηξνθνδνζίαο:  

/feed/link[[]@rel=

"alternate"]\ 

[[]@type="text/ht

ml"]/@href 

albumID Ναη string Σν άικπνπκ φπνπ ππάξρεη ε 

θσηνγξαθία πνπ 

ελεκεξψλεηαη. Ζ 

παξάκεηξνο απηή πεξληέηαη 

κέζα απφ ην αίηεκα HTTP 

PUT. 

photoID Ναη string Ζ θσηνγξαθία πνπ ζα 

ελεκεξσζεί. Ζ παξάκεηξνο 

απηή πεξληέηαη κέζα απφ ην 

αίηεκα HTTP PUT. 

Entry Title Ναη text Πεξηέρεη ην επηζπκεηφ φλνκα αξρείνπ πνπ 

ελεκεξψλεηαη γηα ηελ εηθφλα. 

Entry Summary ρη text Μηα πεξηγξαθή γηα ην ζηνηρείν entry πνπ ζα 

ελεκεξσζεί. Απηή ε παξάκεηξνο πεξληέηαη κέζσ 

ηεο εηηθέηαο <entry> ζην κήλπκα MIME. 

Entry Author ρη text Ο ελεκεξσκέλνο ζπληάθηεο ηνπ ζηνηρείνπ entry 

(θαηαρψξεζεο). Απηή ε παξάκεηξνο πεξληέηαη 

κέζσ ηεο εηηθέηαο <entry> ζην κήλπκα MIME. 

Entry Category ρη text Ζ ελεκεξσκέλε θαηεγνξία ηεο εηζφδνπ, πνπ 
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παξαπέκπεη ζην schemas.google. Απηή ε 

παξάκεηξνο πεξληέηαη κέζσ ηεο εηηθέηαο <entry> 

ζην κήλπκα MIME. 

Content Ναη binary 

data 

Σα αθαηέξγαζηα ζηνηρεία ηεο εηθφλαο πνπ 

ελεκεξψλεηαη. Δίλαη ζην «Datatype: image…» 

κέξνο ηνπ κελχκαηνο MIME. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

Delete photo [26] 

Πεξηγξαθή Γηα λα δηαγξαθεί κηα θσηνγξαθία θαη ηα κεηαδεδνκέλα ηεο, έλα HTTP 

DELETE αίηεκα πξέπεη λα απνζηαιεί είηε ζην ζχλδεζκν επεμεξγαζίαο ή ην 

ζχλδεζκν επεμεξγαζίαο-κέζσλ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε θσηνγξαθία θαη ηα 

κεηαδεδνκέλα δηαγξάθνληαη. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, γηα λα δηαγξάθεη ε θσηνγξαθία απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

κεζφδνπο: 

DELETE 

http://picasaweb.google.com/data/entry/api/user/userID/albumid/al

bumID/photoid/photoID 

 

URL: http://picasaweb.google.com/data/entry/api/user/userID/albumid/albumID/phot

oid/photoID 

Formats:  XML/Atom 1.0 

Μέζνδνο HTTP DELETE  

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη [33] 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελ

ε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

userID Ναη string Ο ρξήζηεο φπνπ ε 

θσηνγξαθία ζα δηαγξαθεί. Ζ 

παξάκεηξνο απηή πεξληέηαη 

κέζα απφ ην αίηεκα HTTP 

PUT. 

Απηά 

πεξηέρνληαη 

ζην response 

feed ηεο POST 

κεζφδνπ, σο 

Feed HTML 

Link: 

/feed/link[[]@

rel="alternate"

]\ 

[[]@type="tex

t/html"]/@href 

albumID Ναη string Σν άικπνπκ φπνπ ππάξρεη ε 

θσηνγξαθία πνπ δηαγξάθεηαη. 

Ζ παξάκεηξνο απηή πεξληέηαη 

κέζα απφ ην αίηεκα HTTP 

PUT. 

photoID Ναη string Ζ θσηνγξαθία πνπ ζα 

δηαγξαθεί. Ζ παξάκεηξνο 

απηή πεξληέηαη κέζα απφ ην 

αίηεκα HTTP PUT. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Post video [27] 

Πεξηγξαθή Έλα βίληεν αλαξηάηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο κηα θσηνγξαθία κε 

κεηαδεδνκέλα. Αληί ελφο ηχπνπ MIME εηθφλαο ρξεζηκνπνηείηαη ν θαηάιιεινο 

ηχπνο MIME γηα βίληεν. 

 

Έλα βίληεν δελ κπνξεί λα θνξησζεί ρσξίο κεηαδεδνκέλα απηή ηε ζηηγκή 

 

Thumbnails: Καλνληθά, ην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο βίληεν ζα παξέρεη 

απηφκαηα κηα κηθξνγξαθία ζην ηέινο ηνπ ζηαδίνπ επεμεξγαζίαο  

Limitations: ια ηα βίληεν ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία θαη κεηαηξέπνληαη 

ζε κνξθή κεηάδνζεο  πνπ κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε 
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ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο «Flash video» πνπ έρεη ελζσκαησζεί ζην «Picasa 

Web Albums» . 

Σα αξρηθά αξρεία βίληεν δελ κπνξνχλ λα κεηαθνξησζνχλ.  

URL: http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/userID/albumid/albumID  

Formats: MIME , XML/Atom 1.0 

Οη αλαγλσξηζκέλνη ηχπνη MIME βίληεν: 

 video/3gpp 

 video/avi 

 video/quicktime 

 video/mp4 

 video/mpeg 

 video/mpeg4 

 video/msvideo 

 video/x-ms-asf 

 video/x-ms-wmv 

 video/x-msvideo 

Μέζνδνο HTTP POST  

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη [33] 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

userID Ναη string Ο ρξήζηεο φπνπ ην βίληεν ζα αλαξηεζεί. Ζ 

παξάκεηξνο απηή πεξληέηαη κέζα απφ ην αίηεκα 

HTTP POST. 

albumID Ναη* string Σν άικπνπκ φπνπ ην βίληεν ζα αλαξηεζεί. Ζ 

παξάκεηξνο απηή πεξληέηαη κέζα απφ ην αίηεκα 

HTTP POST. 

Entry Title Ναη text Πεξηέρεη ην επηζπκεηφ φλνκα αξρείνπ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην βίληεν. Απηή ε 

παξάκεηξνο πεξληέηαη κέζσ ηεο εηηθέηαο 

<entry> ζην κήλπκα MIME. 

Entry Summary ρη text Πεξηγξαθή γηα ηε λέα θαηαρψξεζε πνπ 

δεκνζηεχηεθε. Απηή ε παξάκεηξνο πεξληέηαη 

κέζσ ηεο εηηθέηαο <entry> ζην κήλπκα MIME. 

Entry Author ρη text Ο ζπληάθηεο ηεο θαηαρψξεζεο (entry). Απηή ε 

παξάκεηξνο πεξληέηαη κέζσ ηεο εηηθέηαο 

<entry> ζην κήλπκα MIME. 

Entry Category ρη text Ζ θαηεγνξία ηεο εηζφδνπ, κε παξαπνκπή ζην 

schemas.google. Απηή ε παξάκεηξνο πεξληέηαη 

κέζσ ηεο εηηθέηαο <entry> ζην κήλπκα MIME. 

Content Ναη binary data Σα αθαηέξγαζηα ζηνηρεία γηα ηελ εηθφλα πνπ 

θνξηψλεηαη. Δίλαη ζην «Datatype: image…» 

κέξνο ηνπ κελχκαηνο MIME. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Update/Delete video  

Πεξηγξαθή Ζ κέζνδνο ελεκέξσζεο / δηαγξαθήο γηα ην βίληεν είλαη παξφκνηα κε ηηο HTTP 

PUT/DELETE κεζφδνπο γηα ηηο θσηνγξαθίεο . 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Add comment [28] 

Πεξηγξαθή Σν αθφινπζν αίηεκα πξνζζέηεη ην ζρφιην «σξαία θσηνγξαθία!» ζηε 

θσηνγξαθία πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην photoID ζην ιεχθσκα κε ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ άικπνπκ (albumID) πνπ αλήθεη ζην ρξήζηε (UserID). 

POST 
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http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/userID/albumid/albumI

D/photoid/photoID 

 

<entry xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom'> 

  <content>great photo!</content> 

  <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind"  

    term="http://schemas.google.com/photos/2007#comment"/> 

</entry> 

 

URL: http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/userID/albumid/albumID / 

photoid/photoID 

Formats: MIME , XML/Atom 1.0 

Μέζνδνο HTTP POST [33] 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

userID Ναη string Ο ρξήζηεο ζηνλ νπνίν ε 

θσηνγξαθία / βίληεν αλήθεη. Ζ 

παξάκεηξνο απηή πεξληέηαη κέζα 

απφ ην αίηεκα HTTP POST. 

Απηά πεξηέρνληαη 

ζην response 

feed ηεο POST 

κεζφδνπ, σο 

Feed HTML 

Link: : 

/feed/link[[]@rel

="alternate"]\ 

[[]@type="text/h

tml"]/@href 

albumID Ναη string Σν άικπνπκ φπνπ ε θσηνγξαθία 

/ βίληεν βξίζθεηαη. Ζ 

παξάκεηξνο απηή πεξληέηαη κέζα 

απφ ην αίηεκα HTTP POST. 

photoID Ναη string Ζ θσηνγξαθία/ην βίληεν πνπ ζα 

ζρνιηαζηνχλ.  Ζ παξάκεηξνο 

απηή πεξληέηαη κέζα απφ ην 

αίηεκα HTTP POST. 

Entry Category ρη text Ζ θαηεγνξία ηεο εηζφδνπ, κε παξαπνκπή ζην 

schemas.google. Απηή ε παξάκεηξνο πεξληέηαη κέζσ 

ηεο εηηθέηαο <entry> ζην κήλπκα MIME. 

Content Ναη binary 

data 

Σα αθαηέξγαζηα ζηνηρεία γηα ηελ εηθφλα πνπ 

θνξηψλεηαη. Δίλαη ζην «Datatype: image…» κέξνο 

ηνπ κελχκαηνο MIME. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Delete comment [29] 

Πεξηγξαθή Γηα λα δηαγξαθεί έλα ζρφιην, έλα HTTP DELETE κήλπκα πξέπεη λα 

απνζηαιιεί ζηνλ ζχλδεζκνν επεμεξγαζίαο(edit link) ηνπ ζρνιίνπ 

URL: http://picasaweb.google.com/data/entry/api/user/userID/albumid/albumID/pho

toid/photoID/commentid/commentID  

Formats: MIME , XML/Atom 1.0 

Μέζνδνο HTTP DELETE  

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη[33] 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

userID Ναη string Ο ρξήζηεο ζηνλ νπνίν ε θσηνγξαθία 

/ βίληεν αλήθεη. Ζ παξάκεηξνο απηή 

πεξληέηαη κέζα απφ ην αίηεκα HTTP 

DELETE. 

Απηά 

πεξηέρνληαη 

ζην response 

feed ηεο 

POST 

κεζφδνπ, σο 

Feed HTML 

Link: : 

albumID Ναη string Σν άικπνπκ φπνπ ε θσηνγξαθία / 

βίληεν βξίζθεηαη. Ζ παξάκεηξνο απηή 

πεξληέηαη κέζα απφ ην αίηεκα HTTP 

DELETE. 
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photoID Ναη string Ζ θσηνγξαθία/ην βίληεν πνπ 

ζρνιηάζηεθαλ.  Ζ παξάκεηξνο απηή 

πεξληέηαη κέζα απφ ην αίηεκα HTTP 

DELETE. 

/feed/link[[]

@rel="altern

ate"]\ 

[[]@type="t

ext/html"]/@

href 
commentID Ναη string Σν ζρφιην πνπ πξφθεηηαη λα 

δηαγξαθεί. Ζ παξάκεηξνο απηή 

πεξληέηαη κέζα απφ ην αίηεκα HTTP 

DELETE. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Add tag [30] 

Πεξηγξαθή Σν αίηεκα απηφ πξνζζέηεη κηα εηηθέηα (π.ρ. ην tag "awesome") ζηε θσηνγξαθία 

πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην photoID, ζην ιεχθσκα κε ηελ ηαπηφηεηα albumID 

θαη πνπ αλήθεη ζηνλ ρξήζηε UserID. 

POST 

http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/userID/albumid/albumI

D/photoid/photoID 

 

<entry xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom'> 

  <title>awesome</title> 

  <category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind"  

    term="http://schemas.google.com/photos/2007#tag"/> 

</entry> 

 

URL: http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/userID/albumid/albumID / 
photoid/photoID 

Formats: MIME , XML/Atom 1.0 

Μέζνδνο HTTP POST  

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

userID Ναη string Ο ρξήζηεο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε 

θσηνγξαθία. Ζ παξάκεηξνο 

απηή πεξληέηαη κέζα απφ ην 

αίηεκα HTTP POST. 

Απηά πεξηέρνληαη 

ζην response 

feed ηεο POST 

κεζφδνπ, σο 

Feed HTML 

Link: : 

/feed/link[[]@rel

="alternate"]\ 

[[]@type="text/h

tml"]/@href 

albumID Ναη string Σν άικπνπκ φπνπ ε θσηνγξαθία 

βξίζθεηαη. Ζ παξάκεηξνο απηή 

πεξληέηαη κέζα απφ ην αίηεκα 

HTTP POST. 

photoID Ναη string Ζ θσηνγξαθία πνπ ζα 

επηζεκαλζεί.  Ζ παξάκεηξνο 

απηή πεξληέηαη κέζα απφ ην 

αίηεκα HTTP POST. 

Entry Category ρη text Ζ θαηεγνξία ηεο εηζφδνπ, κε παξαπνκπή ζην 

schemas.google. Απηή ε παξάκεηξνο πεξληέηαη κέζσ 

ηεο εηηθέηαο <entry> ζην κήλπκα MIME. 

Entry Title Ναη text Πεξηέρεη ην θείκελν ηεο εηηθέηαο. Απηή ε παξάκεηξνο 

πεξληέηαη κέζσ ηεο εηηθέηαο <entry> ζην κήλπκα 

MIME. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Delete tag [31] 

Πεξηγξαθή Γηα λα δηαγξαθεί κία εηηθέηα (tag), έλα HTTP DELETE πξέπεη λα απνζηαιιεί 
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ζηνλ ζχλδεζκνν επεμεξγαζίαο(edit link) ηνπ ζρνιίνπ 

URL: http://picasaweb.google.com/data/entry/api/user/userID/albumid/albumID/pho

toid/photoID/tag/tagID 

Formats: MIME , XML/Atom 1.0 

Μέζνδνο HTTP DELETE  

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη [33] 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

userID Ναη string Ο ρξήζηεο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε 

θσηνγξαθία / βίληεν. Ζ παξάκεηξνο 

απηή πεξληέηαη κέζα απφ ην αίηεκα 

HTTP DELETE. 

Απηά 

πεξηέρνληαη 

ζην response 

feed ηεο 

POST 

κεζφδνπ, σο 

Feed HTML 

Link: : 

/feed/link[[]

@rel="altern

ate"]\ 

[[]@type="t

ext/html"]/@

href 

albumID Ναη string Σν άικπνπκ φπνπ ε θσηνγξαθία / 

βίληεν βξίζθεηαη. Ζ παξάκεηξνο απηή 

πεξληέηαη κέζα απφ ην αίηεκα HTTP 

DELETE. 

photoID Ναη string Ζ θσηνγξαθία/ην βίληεν πνπ 

ζρνιηάζηεθαλ.  Ζ παξάκεηξνο απηή 

πεξληέηαη κέζα απφ ην αίηεκα HTTP 

DELETE. 

tagID Ναη string Ζ εηηθέηα πνπ πξφθεηηαη λα 

δηαγξαθεί. Ζ παξάκεηξνο απηή 

πεξληέηαη κέζα απφ ην αίηεκα HTTP 

DELETE. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

Create Album [32] 

Πεξηγξαθή Απηφ ην αίηεκα δεκηνπξγεί έλα ιεχθσκα κε ηελ απνζηνιή ελφο επηθπξσκέλνπ 

POST αηηήκαηνο κε κηα θαηάιιεια δηακνξθσκέλε αλάξηεζε (entry) 

POST http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/userID 

     

<entry xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' 

    xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' 

    xmlns:gphoto='http://schemas.google.com/photos/2007'> 

  <title type='text'>Trip To Italy</title> 

  <summary type='text'>This was the recent trip I took to 

Italy.</summary> 

  <gphoto:location>Italy</gphoto:location> 

  <gphoto:access>public</gphoto:access> 

  <gphoto:timestamp>1152255600000</gphoto:timestamp> 

  <media:group> 

    <media:keywords>italy, vacation</media:keywords> 

  </media:group> 

  <category scheme='http://schemas.google.com/g/2005#kind' 

    term='http://schemas.google.com/photos/2007#album'></category> 

</entry> 

 

URL: http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/userID  

Formats: MIME , XML/Atom 1.0 

Μέζνδνο HTTP POST  

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη [33] 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκε Σύπνο Πεξηγξαθή 
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λε 

userID Ναη string Ο ρξήζηεο ηνπ νπνίνπ ε θσηνγξαθία ζα 

αλαξηεζεί. Ζ παξάκεηξνο απηή πεξληέηαη κέζα 

απφ ην αίηεκα HTTP POST. 

Entry Title Ναη text Πεξηέρεη ην επηζπκεηφ φλνκα αξρείνπ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εηθφλα. Απηή ε 

παξάκεηξνο πεξληέηαη κέζσ ηεο εηηθέηαο 

<entry> ζην κήλπκα MIME. 

Entry Summary ρη text Ζ πεξηγξαθή γηα ηε λέα θαηαρψξεζε πνπ 

αλαξηάηαη. Απηή ε παξάκεηξνο πεξληέηαη κέζσ 

ηεο εηηθέηαο <entry> ζην κήλπκα MIME. 

Entry Author ρη text Ο ζπληάθηεο ηεο αλάξηεζεο. Απηή ε 

παξάκεηξνο πεξληέηαη κέζσ ηεο εηηθέηαο 

<entry> ζην κήλπκα MIME. 

Entry Category ρη text Ζ θαηεγνξία ηεο εηζφδνπ, κε παξαπνκπή ζην 

schemas.google. Απηή ε παξάκεηξνο πεξληέηαη 

κέζσ ηεο εηηθέηαο <entry> ζην κήλπκα MIME. 

gphoto:location ρη string Ζ θαζνξηζκέλε απφ ηνλ ρξήζηε ζέζε πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην άικπνπκ. 

gphoto:access ρη string Σν επίπεδν πξφζβαζεο ηνπ ιεπθψκαηνο. ην 

παξφλ έγγξαθν, ην επίπεδν πξφζβαζεο 

αλαθέξεηαη επίζεο σο «visibility» Οη έγθπξεο 

ηηκέο είλαη δεκφζηo ή ηδησηηθφ 

gphoto:timestamp ρη readonly Date Ζ ζηηγκή πνπ ε ηνπνζεζία ηεο θσηνγξαθίαο 

ηδξχζεθε. 

media:keywords ρη string Απαξηζκεί ηηο εηηθέηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

αλάξηεζε 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Modify Album [98] 

Πεξηγξαθή Μεηά ηελ αλάθηεζε κηα θαηαρψξεζεο άικπνπκ, κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε ηελ 

απνζηνιή ελφο αηηήκαηνο PUT, πνπ πεξηέρεη ηα λέα δεδνκέλα ηνπ άικπνπκ, 

ζηε δηεχζπλζε URL ηνπ ζηνηρείνπ <link rel="edit"> 

URL: http://picasaweb.google.com/data/entry/api/user/userID/albumid/albumID 

Formats: MIME , XML/Atom 1.0 

Μέζνδνο HTTP PUT  

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη [33] 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

userID Ναη string Ο ρξήζηεο ζηνλ νπνίν αλήθεη ην άικπνπκ πνπ 

ηξνπνπνηείηαη. Ζ παξάκεηξνο απηή πεξληέηαη 

κέζα απφ ην αίηεκα HTTP PUT. 

albumID Ναη string Σν άικπνπκ πνπ ηξνπνπνηείηαη. Ζ παξάκεηξνο 

απηή πεξληέηαη κέζα απφ ην αίηεκα HTTP PUT. 

Entry Title Ναη text Πεξηέρεη ην επηζπκεηφ φλνκα αξρείνπ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εηθφλα. Απηή ε 

παξάκεηξνο πεξληέηαη κέζσ ηεο εηηθέηαο 

<entry> ζην κήλπκα MIME. 

Entry Summary ρη text Ζ πεξηγξαθή γηα ηε λέα θαηαρψξεζε πνπ 

αλαξηάηαη. Απηή ε παξάκεηξνο πεξληέηαη κέζσ 

ηεο εηηθέηαο <entry> ζην κήλπκα MIME. 

Entry Author ρη text Ο ζπληάθηεο ηεο θαηαρψξεζεο. Απηή ε 

παξάκεηξνο πεξληέηαη κέζσ ηεο εηηθέηαο 

<entry> ζην κήλπκα MIME. 

Entry Category ρη text Ζ θαηεγνξία ηεο εηζφδνπ, κε παξαπνκπή ζην 

schemas.google. Απηή ε παξάκεηξνο πεξληέηαη 

κέζσ ηεο εηηθέηαο <entry> ζην κήλπκα MIME. 
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gphoto:location ρη string Ζ θαζνξηζκέλε απφ ηνλ ρξήζηε ζέζε πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην άικπνπκ. 

 

gphoto:access ρη string Σν επίπεδν πξφζβαζεο ηνπ ιεπθψκαηνο. ην 

παξφλ έγγξαθν, ην επίπεδν πξφζβαζεο 

αλαθέξεηαη επίζεο σο «visibility» Οη έγθπξεο 

ηηκέο είλαη «δεκφζηo» ή «ηδησηηθφ» 

gphoto:timestamp ρη readonly Date Ζ ζηηγκή πνπ ε ηνπνζεζία ηεο θσηνγξαθίαο 

ηδξχζεθε. 

media:keywords ρη string Απαξηζκεί ηηο εηηθέηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

θαηαρψξεζε 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Delete Album[99] 

Πεξηγξαθή Έλα άικπνπκ κπνξεί λα δηαγξαθεί κε ηελ απνζηνιή ελφο επηθπξσκέλνπ HTTP 

DELETE αηηήκαηνο ζην URL ηνπ ζηνηρείνπ <link rel="edit">. 

URL: http://picasaweb.google.com/data/entry/api/user/userID/albumid/albumID 

Formats:  XML/Atom 1.0 

Μέζνδνο HTTP DELETE  

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη [33] 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

userID Ναη string Ο ρξήζηεο ηνπ νπνίνπ είλαη ην άικπνπκ πνπ 

δηαγξάθεηαη 

albumID Ναη string Σν άικπνπκ πνπ δηαγξάθεηαη. 

 

3.4.4 Γσναηόηηηες για ανάκηηζη περιετομένοσ   

Όλνκα κεζόδνπ API Request photos from Album [32] 

Πεξηγξαθή Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη λα αλαθηεζνχλ νη θσηνγξαθίεο. Ζ πην 

ζπλεζηζκέλε είλαη λα επηζηξαθεί κηα ιίζηα κε φιεο ηηο θσηνγξαθίεο ελφο 

άικπνπκ, αιιά κπνξνχλ επίζεο λα αλαθηεζνχλ πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο απφ 

έλαλ ρξήζηε, ή λα αλαδεηεζνχλ θσηνγξαθίεο απφ ηα δηακνηξαζκέλα άικπνπκ 

ησλ άιισλ users 

URL: http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/userID/albumid/albumID  

Formats: XML/Atom 1.0/RSS 2.0/JSON  

ιεο νη θσηνγξαθίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζηφηνπν «Picasa Web Albums» 

είλαη ζε κνξθή JPEG.. 

Μέζνδνο HTTP GET  

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη [33] 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

userID Ναη* string Ο ρξήζηεο ζηνλ νπνίν αλήθεη ην άικπνπκ. 

albumID Ναη string Σν ιεχθσκα πνπ αλαθηάηαη. 

start-index ρη int Έλαο δείθηεο, κε βάζε ην 1, ηνπ πξψηνπ 

απνηειέζκαηνο πνπ αλαθηάηαη 

max-results  int Μέγηζηνο αξηζκφο απνηειεζκάησλ πνπ 

αλαθηψληαη. 

alt ρη string Δλαιιαθηηθφο ηχπνο αλαπαξάζηαζεο. 

 Μελ δηεπθξηλίδνληαο κηα παξάκεηξν  ALT ε 

ππεξεζία επηζηξέθεη έλα Atom feed. Απηφ 

ηζνδπλακεί κε alt = atom. 

 alt=rss επηζηξέθεη έλα RSS feed 2,0 .  
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 alt=json επηζηξέθεη κηα αλαπαξάζηαζε JSON. 

 alt=json-in-script Εεηά κηα απάληεζε πνπ 

ηπιίγεη ην JSON ζε script tag.  

 alt=atom-in-script Εεηά  κηα Atom απάληεζε 

πνπ ηπιίγεη ην XML string Atom 

 alt=rss-in-script Εεηά κηα RSS απάληεζε πνπ 

ηπιίγεη ην XML string in Atom 

 alt=atom-service Εεηά έλα έγγξαθν ππεξεζίαο 

Atom πνπ πεξηγξάθεη ην feed. 

fields ρη string Δπηζηξέθεη κφλν ηα απαηηνχκελα ηκήκαηα ηεο 

εθπξνζψπεζεο ησλ πφξσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ 

επηδφζεσλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

prettyprint ρη boolean Αλ «prettyprint=true», ην XML πνπ επηζηξέθεηαη 

απφ ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή ζα είλαη θαηαλνεηφ 

απφ ηνλ άλζξσπν 

Πξνεπηινγή: prettyprint=false 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Request photos recently uploaded [32] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθνληαη θσηνγξαθίεο πνπ ελεκεξώζεθαλ πξόζθαηα:  Δίλαη επίζεο 

δπλαηφ λα αλαθηεζνχλ νη θσηνγξαθίεο πνπ ζπλδένληαη κε έλαλ ρξήζηε, αιιά 

ρσξίο δηεπθξίληζε νπνηνπδήπνηε ζπγθεθξηκέλνπ άικπνπκ.  

URL: http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/userID?kind=photo&max-

results=number 

Formats:  XML/Atom 1.0/RSS 2.0/JSON 

ιεο νη θσηνγξαθίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζφηνπν «Picasa Web Albums» 

είλαη ζε κνξθή JPEG. 

Μέζνδνο HTTP GET  

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη [33] 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

userID Ναη string Ο ρξήζηεο . Ζ παξάκεηξνο απηή πεξληέηαη κέζα 

απφ ην αίηεκα HTTP GET. 

start-index ρη int Έλαο δείθηεο, κε βάζε ην 1, ηνπ πξψηνπ 

απνηειέζκαηνο πνπ αλαθηάηαη 

max-results  int Ο κέγηζηνο αξηζκφο απνηειεζκάησλ πνπ 

αλαθηψληαη. 

alt ρη string Δλαιιαθηηθφο ηχπνο αλαπαξάζηαζεο. 

 Με δηεπθξηλίδνληαο κηα παξάκεηξν ALT ε 

ππεξεζία επηζηξέθεη έλα Atom feed. Απηφ 

ηζνδπλακεί κε alt = atom. 

 alt=rss επηζηξέθεη έλα RSS feed 2,0 .  

 alt=json επηζηξέθεη κηα αλαπαξάζηαζε JSON. 

 alt=json-in-script Εεηά κηα απάληεζε πνπ 

ηπιίγεη ην JSON ζε script tag.  

 alt=atom-in-script Εεηά  κηα Atom απάληεζε 

πνπ ηπιίγεη ην XML string Atom 

 alt=rss-in-script Εεηά κηα RSS απάληεζε πνπ 

ηπιίγεη ην XML string in Atom 

 alt=atom-service Εεηά έλα έγγξαθν ππεξεζίαο 

Atom πνπ πεξηγξάθεη ην feed. 

fields ρη string Δπηζηξέθεη κφλν ηα απαηηνχκελα ηκήκαηα ηεο 

εθπξνζψπεζεο ησλ πφξσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ 

επηδφζεσλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

prettyprint ρη boolean Αλ «prettyprint=true», ην XML πνπ επηζηξέθεηαη 
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απφ ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή ζα είλαη 

θαηαλνήζηκν απφ ηνλ άλζξσπν 

Πξνεπηινγή: prettyprint=false 

kind Ναη string Πάληα ―photo” ή ―video” (γηα video). 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

Request photos by Community Search[32] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη θσηνγξαθίεο από αλαδήηεζε ζηελ θνηλόηεηα εηθόλσλ: 

Με ην API, είλαη δπλαηφ λα αλαδεηεζνχλ νη θσηνγξαθίεο πνπ 

θνξηψλνληαη απφ άιινπο ρξήζηεο, εθ' φζνλ είλαη ζε έλα δεκφζην  

ιεχθσκα, θαζνξίδνληαο ηηο παξακέηξνπο αλαδήηεζεο. 

URL: http://picasaweb.google.com/data/feed/api/all?q=string&max-

results=int 

Formats:  XML/Atom 1.0/RSS 2.0/JSON 

ιεο νη θσηνγξαθίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην Picasa Web Albums site 

είλαη ζε κνξθή JPEG. 

Μέζνδνο HTTP GET  

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη [33] 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύ

κελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

/-/category ρη string Απαξηζκεί θάζε θαηεγνξία ζαλ λα ήηαλ 

κέξνο ηνπ URI ηνπ πφξνπ, κε ηε 

κνξθή /categoryname/— απηφ είλαη κηα 

εμαίξεζε ζηε ζπλεζηζκέλε κνξθή 

name=value.  Απηέο νη παξάκεηξνη (φιεο νη 

θαηεγνξίεο) πξέπεη λα απαξηζκεζνχλ πξηλ 

απφ νπνηεζδήπνηε άιιεο παξακέηξνπο 

αλαδήηεζεο.  

category ρη string Έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο λα εθηειεζζεί 

έλα θίιηξν θαηεγνξίαο. Οη δχν κέζνδνη 

είλαη ηζνδχλακεο: 

 Γηα λα θάλεη «OR» (‘Η) κεηαμχ ησλ φξσλ, 

ρξεηάδεηαη έλα ραξαθηήξα ζσιήλα (|), 

πνπ θσδηθνπνηείηαη σο %7C. 

 Γηα λα θάλεη «AND» (ΚΑΙ) κεηαμχ ησλ 

φξσλ, ρξεηάδεηαη έλα ραξαθηήξα 

θφκκαηνο (,).  

max-results ρη int Ο κέγηζηνο αξηζκφο απνηειεζκάησλ πνπ αλαθηψληαη. 

alt ρη string Δλαιιαθηηθφο ηχπνο αλαπαξάζηαζεο. 

 Μελ δηεπθξηλίδνληαο κηα παξάκεηξν ALT 

ε ππεξεζία επηζηξέθεη έλα Atom feed. 

Απηφ ηζνδπλακεί κε alt = atom. 

 alt=rss επηζηξέθεη έλα RSS feed 2,0 .  

 alt=json επηζηξέθεη κηα αλαπαξάζηαζε 

JSON. 

 alt=json-in-script Εεηά κηα απάληεζε πνπ 

ηπιίγεη ην JSON ζε script tag.  

 alt=atom-in-script Εεηά κηα Atom 

απάληεζε πνπ ηπιίγεη ην XML string 

Atom 

 alt=rss-in-script Εεηά κηα RSS απάληεζε 

πνπ ηπιίγεη ην XML string in Atom 

 alt=atom-service Εεηά έλα έγγξαθν 

ππεξεζίαο Atom πνπ πεξηγξάθεη ην feed. 
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fields ρη string Δπηζηξέθεη κφλν ηα απαηηνχκελα ηκήκαηα 

ηεο εθπξνζψπεζεο ησλ πφξσλ γηα ηε 

βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

prettyprint ρη boolean Αλ «prettyprint=true», ην XML πνπ 

επηζηξέθεηαη απφ ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή 

ζα είλαη θαηαλνήζηκν απφ ηνλ άλζξσπν  

Πξνεπηινγή: prettyprint=false 

author ρη string Ζ ππεξεζία επηζηξέθεη εγγξαθέο φπνπ ην 

φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα ή / θαη ε δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηαηξηάδνπλ κε 

ηε ζπκβνινζεηξά αλαδήηεζεο  

q ρη string Καηά ηε δεκηνπξγία κηαο εξψηεζεο, νη φξνη 

αλαδήηεζεο ρσξίδνληαη απφ δηαζηήκαηα, 

ζην πξφηππν q=term1 term2 term3.  

strict ρη boolean Πξέπεη λα ηεζεί «strict=true» γηα λα 

επαιεζεπηεί φηη θάζε κία απφ ηηο 

παξακέηξνπο αλαδήηεζεο αλαγλσξίδνληαη 

απφ ηελ ππεξεζία . Έλα ζθάικα ζα 

επηζηξαθεί αλ κηα παξάκεηξνο δελ 

αλαγλσξίδεηαη. 

Πξνεπηινγή: strict=false 

published-

min,published-

max 

ρη Timestamp Πξέπεη λα είλαη ζε RFC 3339 timestamp 

κνξθή. Παξαδείγκαηνο ράξηλ: 2005-08-

09T10:57:00-08:00. 

Σν θαηψηεξν φξην πεξηιακβάλεηαη, ελψ ην 

αλψηεξν φξην απνθιείεηαη. 

updated-min, 

updated-max 

ρη Timestap Πξέπεη λα είλαη ζε RFC 3339 timestamp 

κνξθή Παξαδείγκαηνο ράξηλ: 2005-08-

09T10:57:00-08:00. 

Σν θαηψηεξν φξην πεξηιακβάλεηαη, ελψ ην 

αλψηεξν φξην απνθιείεηαη. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Request lists of Tags [100] 

Πεξηγξαθή  Λίζηεο εηηθεηώλ αλά θαηά ρξήζηε: επηζηξέθεη κία ηξνθνδνζία (feed) ησλ 

εηηθεηψλ πνπ ν «UserID» έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ζε θσηνγξαθίεο ζηα 

άικπνπκ ηνπο. Ζ ζπκβνιναθνινπζία "default"  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηε ζέζε κηα πξαγκαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε, νπφηε ν δηαθνκηζηήο ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην «user ID» ηνπ ρξήζηε, ηνπ νπνίνπ νη πηζηνπνηήζεηο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ έιεγρν ηαπηφηεηαο ηεο αίηεζεο. 

 Λίζηα εηηθεηώλ αλά άικπνπκ: Σν αίηεκα απηφ ζα επηζηξέςεη κηα 

ηξνθνδνζία (feed) εηηθεηψλ πνπ ν «UserID» έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ζε 

θσηνγξαθίεο ζην άικπνπκ κε αλαγλσξηζηηθφ «albumID». 

 Λίζηα εηηθεηώλ αλά θσηνγξαθία: Σν αίηεκα απηφ ζα επηζηξέςεη κία 

ηξνθνδνζία εηηθεηψλ πνπ ν UserID έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ζηε θσηνγξαθία 

πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην «photoID» ζην άικπνπκ κε αλαγλσξηζηηθφ 

«albumID». Σν <gphoto:id> ζηνηρείν κηαο θσηνγξαθίαο κπνξεί λα ειεγρζεί 

γηα λα βξεζεί κηα ηηκή γηα ην «photoID» 

URL: by user: http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/userID?kind=tag 

by_album:http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/userID/albumid/albu

mID?kind=tag 

by_photo:http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/default/albumid/albu
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mID/photoid/photoID?kind=tag 

Formats: XML/Atom 1.0/RSS 2.0/JSON  

ιεο νη θσηνγξαθίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην Picasa Web Albums site είλαη ζε 

κνξθή JPEG.. 

Μέζνδνο HTTP GET  

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη [33] 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

userID Ναη* string Ο ρξήζηεο ζηνλ νπνίν αλήθεη ην άικπνπκ. Ζ 

παξάκεηξνο απηή πεξληέηαη κέζα απφ ην HTTP 

GET αίηεκα 

albumID Ναη* string Σν ιεχθσκα πνπ αλαθηάηαη. Ζ παξάκεηξνο απηή 

πεξληέηαη κέζα απφ ην HTTP GET αίηεκα. 

* ρη γηα ηελ  κέζνδν ―by_photo‖. 

kind Ναη string Πάληα ―tag‖. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Retrieve comments [101] 

Πεξηγξαθή  Αλά ρξήζηε: Σν αίηεκα απηφ επηζηξέθεη κία RSS ηξνθνδνζία (feed) απφ 

ηα πην πξφζθαηα ζρφιηα πνπ έθαλε ν ρξήζηεο  (UserID ) ζε θσηνγξαθίεο. Ζ 

ζπκβνιναθνινπζία "default"(πξνεπηινγή)  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε 

ζέζε ελφο πξαγκαηηθνχ «UserID», νπφηε ν δηαθνκηζηήο ζα ρξεζηκνπνηήζεη 

ην userid ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ρξήζηε γηα ηελ επηθχξσζε ηεο αίηεζεο. 

 Αλά θσηνγξαθία: Απηφ ην αίηεκα αλαθηά φια ηα ζρφιηα πνπ ζπλδένληαη 

κε κηα ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαθία 

URL: by_user:http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/default?kind=commen

t&max-results=int 

by_photo:http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/userID/albumid/albu

mID/photoid/photoID?kind=comment 

Formats:  XML/Atom 1.0/RSS 2.0/JSON 

ιεο νη θσηνγξαθίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ «Picasa Web 

Albums» είλαη ζε κνξθή JPEG.. 

Μέζνδνο HTTP GET  

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη [33] 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

userID Ναη string Ο ρξήζηεο ηνπ νπνίνπ ηα ζρφιηα αλαδεηνχκε. Ζ 

παξάκεηξνο απηή πεξληέηαη κέζα απφ ην HTTP 

GET αίηεκα. 

albumID Ναη* string Σν άικπνπκ φπνπ ε θσηνγξαθία βξίζθεηαη. Ζ 

παξάκεηξνο απηή πεξληέηαη κέζα απφ ην HTTP 

GET αίηεκα. 

*Μφλν γηα ην ―by_photo‖(αλαδήηεζε αλά 

θσηνγξαθία). 

photoID Ναη* sting The photo which comments will be retrieved. Ζ 

παξάκεηξνο απηή πεξληέηαη κέζα απφ ην HTTP 

GET αίηεκα. 

* Μφλν γηα ην ―by_photo‖(αλαδήηεζε αλά 

θσηνγξαθία). 

start-index ρη int Έλαο δείθηεο, κε βάζε ην 1, ηνπ πξψηνπ 

απνηειέζκαηνο πνπ αλαθηάηαη 

max-results ρη int Ο κέγηζηνο αξηζκφο απνηειεζκάησλ πνπ 

αλαθηψληαη. 
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alt ρη string Δλαιιαθηηθφο ηχπνο αλαπαξάζηαζεο. 

 Με δηεπθξηλίδνληαο κηα παξάκεηξν ALT ε 

ππεξεζία επηζηξέθεη έλα Atom feed. Απηφ 

ηζνδπλακεί κε alt = atom. 

 alt=rss επηζηξέθεη έλα RSS feed 2,0 .  

 alt=json επηζηξέθεη κηα αλαπαξάζηαζε JSON. 

 alt=json-in-script Εεηά κηα απάληεζε πνπ 

ηπιίγεη ην JSON ζε εηηθέηα 

θψδηθα. http://code.google.com/apis/gdata/json.

html 

 alt=atom-in-script Εεηά κηα Atom απάληεζε 

πνπ ηπιίγεη ην XML string Atom 

 alt=rss-in-script Εεηά κηα RSS απάληεζε πνπ 

ηπιίγεη ην XML string in Atom 

 alt=atom-service Εεηά έλα έγγξαθν ππεξεζίαο 

Atom πνπ πεξηγξάθεη ην feed. 

fields ρη string Δπηζηξέθεη κφλν ηα απαηηνχκελα ηκήκαηα ηεο 

εθπξνζψπεζεο ησλ πφξσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ 

επηδφζεσλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

prettyprint ρη boolean Αλ «prettyprint=true», ην XML πνπ επηζηξέθεηαη 

απφ ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή ζα είλαη 

θαηαλνήζηκν απφ ηνλ άλζξσπν 

Πξνεπηινγή: prettyprint=false 

kind Ναη string Πάληα ―comment”. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Retrieve list of albums [102] 

Πεξηγξαθή Απηή ε θιήζε επηζηξέθεη κία ηξνθνδνζία (feed) κε φια ηα άικπνπκ πνπ 

αλήθνπλ ζην ρξήζηε (UserID), κε έλα αίηεκα HTTP ζην «Picasa Web Albums» 

.Ζ ζπκβνινζεηξά "default"  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζέζε ελφο 

πξαγκαηηθνχ «UserID», νπφηε ν δηαθνκηζηήο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην userid ηνπ 

πηζηνπνηεκέλνπ ρξήζηε γηα ηελ επηθχξσζε ηεο αίηεζεο. 

URL: http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/userID 

Formats:  XML/Atom 1.0/RSS 2.0/JSON 

Μέζνδνο HTTP GET  

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη [33] 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

userID Ναη string Ο ρξήζηεο ηνπ νπνίνπ ηα άικπνπκ έρνπλ δεηεζεί. 

Ζ παξάκεηξνο απηή πεξληέηαη κέζα απφ ην HTTP 

GET αίηεκα. 

 

start-index ρη int Έλαο δείθηεο, κε βάζε ην 1, ηνπ πξψηνπ 

απνηειέζκαηνο πνπ αλαθηάηαη 

max-results ρη int Ο κέγηζηνο αξηζκφο απνηειεζκάησλ πνπ 

αλαθηψληαη. 

alt ρη string Δλαιιαθηηθφο ηχπνο αλαπαξάζηαζεο. 

    Μελ δηεπθξηλίδνληαο κηα παξάκεηξν  ALT ε 

ππεξεζία επ ηζηξέθεη έλα Atom feed. Απηφ  

ηζνδπλακεί κε alt = atom. 

 alt=rss επηζηξέθεη έλα RSS feed 2,0 .  

 alt=json επηζηξέθεη κηα αλαπαξάζηαζε 

JSON. 

 alt=json-in-script Εεηά κηα απάληεζε πνπ 

ηπιίγεη ην JSON ζε script 

tag. http://code.google.com/apis/gdata/json.ht

http://code.google.com/apis/gdata/json.html
http://code.google.com/apis/gdata/json.html
http://code.google.com/apis/gdata/json.html
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ml 

 alt=atom-in-script Εεηά κηα Atom απάληεζε 

πνπ ηπιίγεη ην XML string Atom 

 alt=rss-in-script Εεηά κηα RSS απάληεζε πνπ 

ηπιίγεη ην XML string in Atom 

 alt=atom-service Εεηά έλα έγγξαθν 

ππεξεζίαο Atom πνπ πεξηγξάθεη ην feed. 

fields ρη string Δπηζηξέθεη κφλν ηα απαηηνχκελα ηκήκαηα ηεο 

εθπξνζψπεζεο ησλ πφξσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ 

επηδφζεσλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

prettyprint ρη boolean Αλ «prettyprint=true», ην XML πνπ επηζηξέθεηαη 

απφ ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή ζα είλαη 

θαηαλνήζηκν απφ ηνλ άλζξσπν 

Πξνεπηινγή: prettyprint=false 

 

http://code.google.com/apis/gdata/json.html
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3.5 Flickr  

 

Δηθόλα 7: ηηγκηόηππν Flickr πιαηθόξκαο 

3.5.1 Περιγραθή Πλαηθόρμας  

Σν Flickr είλαη έλαο ηξφπνο λα απνζεθεπηνχλ, λα ηαμηλνκεζνχλ, λα αλαδεηεζνχλ θαη λα 

κνηξαζηνχλ θσηνγξαθίεο ζην δηαδίθηπν. Σν Flickr βνεζάεη ζηελ νξγάλσζε ηνπ ηεξάζηηνπ 

φγθνπ ησλ θσηνγξαθηψλ ησλ ρξεζηψλ θαη πξνζθέξεη έλαλ ηξφπν λα ιέλε ηζηνξίεο γηα απηέο. 

Δθηφο ηνπ φηη είλαη κηα δεκνθηιήο ηζηνζειίδα γηα ηνπο ρξήζηεο λα κνηξάδνληαη πξνζσπηθέο 

θσηνγξαθίεο, ε ππεξεζία ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ηνπο bloggers σο απνζήθε 

θσηνγξαθηψλ. 

Σν Flickr πξνζθέξεη δχν ηχπνπο ινγαξηαζκψλ: Γσξεάλ θαη «Pro» (απμεκέλεο 

ππεξεζίεο). Οη ρξήζηεο κε δσξεάλ ινγαξηαζκφ έρνπλ ηελ άδεηα λα θνξηψζνπλ 100 ΜΒ 

εηθφλσλ κεληαίσο θαη 2 βίληεν. Δπίζεο, εάλ έλαο ρξήζηεο κε δσξεάλ ινγαξηαζκφ έρεη 

πεξηζζφηεξεο απφ 200 θσηνγξαθίεο , ζα είλαη ζε ζέζε κφλν λα δεη ηηο πην πξφζθαηεο 200 ζην 

photostream ηνπ. Οη «Pro» ινγαξηαζκνί επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα αλεβάδνπλ 

απεξηφξηζην αξηζκφ θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν θάζε κήλα θαη ηνπο παξέρνπλ απεξηφξηζην 

εχξνο δψλεο θαη απνζήθεπζε. 

Σν Flickr παξέρεη θαη ηδησηηθή θαη δεκφζηα απνζήθεπζε εηθφλαο. Έλαο ρξήζηεο πνπ 

θνξηψλεη κηα εηθφλα κπνξεί λα ζέζεη ειέγρνπο αζθαιείαο πνπ θαζνξίδνπλ πνηνο κπνξεί λα 

δεη ηελ εηθφλα. Μηα θσηνγξαθία κπνξεί λα ζεκαλζεί είηε «δεκφζηα» είηε «ηδησηηθή.» 

 

3.5.2 Δπιζκόπηζη ηης Προγραμμαηιζηικής Γιεπαθής (API) 

Σν «API Flickr» πξνζθέξεη νινθιεξσηηθφ έιεγρν ηεο ππεξεζίαο, αλ θαη πεξηνξίδεηαη ζηηο 

δεκφζηεο θσηνγξαθίεο. Έλαο ηεξάζηηνο αξηζκφο βηβιηνζεθψλ ππνζηεξίδεηαη γηα πνηθίιεο 

γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο ActionScript, C, Common Lisp, Delphi, Java, .NET, Perl, 

PHP, Python θαη Ruby. 

Οη θσηνγξαθίεο θαη ηα βίληεν Flickr κπνξνχλ λα κεηαθνξησζνχλ απφ νπνηαδήπνηε ζέζε: 

απφ ηνλ Ηζηφ, απφ ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο, απφ ηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο ησλ ρξεζηψλ θαη 
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απφ νπνηνδήπνηε ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ην αξρείν ηνπο. Σν API 

παξέρεη πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία Flickr κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: ηξνθνδνζίεο RSS, κε 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, κε δεκνζίεπζε ζε εμσηεξηθά ηζηνιφγηα. 

3.5.3 Γσναηόηηηες για δημοζίεσζη περιετομένοσ   

Όλνκα κεζόδνπ API Flickr uploading photos  [456] 

Πεξηγξαθή: Απηή είλαη ε πξνδηαγξαθή γηα ηε δεκηνπξγία εθαξκνγψλ κεηαθφξησζεο 

θσηνγξαθηψλ. 

URL: http://api.flickr.com/services/upload/ 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα εγγξαθήο  (‗write‘.) 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo Ναη binary Σν αξρείν πξνο κεηαθφξησζε 

title Πξναηξεηηθή string Ο ηίηινο ηεο θσηνγξαθίαο. 

Πεξηγξαθή Πξναηξεηηθή text Ζ πεξηγξαθή ηεο θσηνγξαθίαο . Μπνξεί λα 

πεξηέρεη πεξηνξηζκέλν θψδηθα HTML. 

is_public  Πξναηξεηηθή int 0 γηα ρη, 1 γηα Ναη. Γηεπθξηλίδεη πνηνο κπνξεί λα 

δεη ηελ θσηνγξαθία 

is_friend Πξναηξεηηθή int 0 γηα ρη, 1 γηα Ναη. Γηεπθξηλίδεη πνηνο  κπνξεί λα 

δεη ηελ θσηνγξαθία 

is_family Πξναηξεηηθή int 0 γηα ρη, 1 γηα Ναη. Γηεπθξηλίδεη πνηνο κπνξεί λα 

δεη ηελ θσηνγξαθία 

safety_level Πξναηξεηηθή int 1 γηα ―Safe‖, 2 γηα ―Moderate‖, ή 3 γηα 

―Restricted‖ . 

content_Type Πξναηξεηηθή int 1 γηα ―Photo‖, 2 γηα ―Screenshot‖, ή 3 γηα 

―Other‖. 

hidden Πξναηξεηηθή int  1 γηα λα εκθαλίδεηαη ε θσηνγξαθία ζηα 

απνηειέζκαηα θαζνιηθήο αλαδήηεζεο , 2 γηα λα 

παξακέλεη εθηφο θαζνιηθψλ αλαδεηήζεσλ. 

async Πξναηξεηηθή int 1 γηα αζχγρξνλε (async)θαηάζηαζε, 0 γηα 

ζχγρξνλε(sync) θαηάζηαζε 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Flickr Replacing Photos [456][457] 

Πεξηγξαθή: Απηή είλαη ε πξνδηαγξαθή γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θσηνγξαθηψλ πνπ 

έρνπλ θνξησζεί ήδε ζην Flickr. 

URL: http://api.flickr.com/services/replace/ 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν «Κιεηδί API» ηεο εθαξκνγήο. 

photo Ναη binary Σν αξρείν πξνο κεηαθφξησζε 
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photo_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ (id) ηεο θσηνγξαθίαο  πνπ ζα 

αληηθαηαζηαζεί. 

async Πξναηξεηηθή int 1 γηα async(αζχγρξνλε) θαηάζηαζε, 0 γηα sync 

(ζχγρξνλε) θαηάζηαζε 

 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.blogs.postPhoto [343] 

Πεξηγξαθή: Γεκνζηεχεη κηα ππάξρνπζα θσηνγξαθία ζε έλα ηζηνιφγην. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.blogs.postPhoto  

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν «Κιεηδί API» ηεο εθαξκνγήο. 

blog_id Πξναηξεηηθή string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ηζηνινγίνπ ζην νπνίν ζα 

γίλεη ε δεκνζίεπζε. 

photo_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ  (id) ηεο θσηνγξαθίαο  πνπ ζα 

δεκνζηεπζεί. 

title Ναη string O ηίηινο ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ ηζηνινγίνπ. 

Πεξηγξαθή Ναη text Σν πεξηερφκελν(body) ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ 

ηζηνινγίνπ . 

blog_password Πξναηξεηηθή string Ο θσδηθφο πξφζβαζεο γηα ην ηζηνιφγην (πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ην ηζηνιφγην δελ έρεη 

απνζεθεπκέλν θσδηθφ). 

service Πξναηξεηηθή service id Μηα ππεξεζία blogging ππνζηεξηδφκελε απφ ην 

Flickr. Αληί λα δνζεί ην αλαγλσξηζηηθφ  ηνπ 

ηζηνινγίνπ ,ζα κπνξνχζε λα δνζεί έλα 

αλαγλσξηζηηθφ  κίαο ππεξεζίαο ψζηε λα 

δεκνζηεπηεί ζην πξψην ηζηνιφγην ηεο ππεξεζίαο 

απηήο 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.favorites.add [344]  

Πεξηγξαθή: Πξνζζέηεη κηα θσηνγξαθία ζηνλ θαηάινγν ησλ «αγαπεκέλσλ» ελφο ρξήζηε. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.favorites.add 

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα 

απάληεζε επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string To αλαγλσξηζηηθφ ηεο θσηνγξαθίαο πνπ ζα 
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πξνζηεζεί ζηα αγαπεκέλα ηνπ ρξήζηε. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.favorites.remove [345]  

Πεξηγξαθή: Αθαηξεί κηα θσηνγξαθία απφ ηνλ θαηάινγν «αγαπεκέλσλ» ελφο ρξήζηε. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.favorites.remove 

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string To αλαγλσξηζηηθφ ηεο θσηνγξαθίαο πνπ ζα αθαηξεζεί 

απφ ηα «αγαπεκέλα» ηνπ ρξήζηε. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.galleries.addPhoto [346][240] 

Πεξηγξαθή: Πξνζζέηεη κηα θσηνγξαθία ζε κηα ζπιινγή. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.galleries.addPhoto 

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη, κε δηθαηψκαηα εγγξαθήο (‗write‘) 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string To αλαγλσξηζηηθφ ηεο θσηνγξαθίαο πνπ ζα 

πξνζηεζεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε έθζεζε(gallery). 

gallery_id Ναη string To αλαγλσξηζηηθφ ηεο έθζεζεο (gallery) ζηελ νπνία 

ζα πξνζηεζεί ε θσηνγξαθία. 

εκείσζε: απηφ είλαη ην «compound ID» πνπ 

επηζηξέθεηαη απφ κεζφδνπο φπσο ε: 

flickr.galleries.getList. 

comment Πξναηξεηηθή text Έλα ζχληνκν ζρφιην ή ηζηνξία πνπ ζα ζπλνδεχζεη 

ηελ θσηνγξαθία 

  

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.groups.pools.add [347]  

Πεξηγξαθή: Πξνζζέηεη κηα θσηνγξαθία ζην pool (ζχλνιν εηθφλσλ) κηαο νκάδαο. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.groups.pools.add 

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string To αλαγλσξηζηηθφ ηεο θσηνγξαθίαο πνπ ζα 
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πξνζηεζεί ζην ζπγθεθξηκέλν group pool. Ζ 

θσηνγξαθία πξέπεη λα αλήθεη ζην θαινχληα ρξήζηε 

group_id Ναη string To αλαγλσξηζηηθφ ηνπ pool νκάδαο  ζηo νπνίo ζα 

πξνζηεζεί ε θσηνγξαθία. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.groups.pools. remove [348]  

Πεξηγξαθή: Αθαηξεί κηα θσηνγξαθία απφ ην pool κηαο νκάδαο. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.groups.pools.remove 

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη, κε δηθαηψκαηα εγγξαθή; (‗write‘.) 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο θσηνγξαθίαο  πνπ ζα 

αθαηξέζεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν pool κηαο νκάδαο. Ζ 

θσηνγξαθία πξέπεη λα αλήθεη ζηνλ θαινχληα ρξήζηε. 

group_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηνπ pool ηεο νκάδαο απφ ην νπνίν 

ζα αθαηξέζεη ηε θσηνγξαθία. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photos.addTags [349]  

Πεξηγξαθή: Πξνζζέηεη ιέμεηο-θιεηδηά (tag) γηα κηα θσηνγξαθία. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.photos.addTags 

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο θσηνγξαθία γηα λα 

πξνζζέζεη ηηο ιέμεηο-θιεηδηά 

tags Ναη list of strings Οη ιέμεηο-θιεηδηά (εηηθέηεο) πνπ ζα 

πξνζηεζνχλ 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photos.delete [350]  

Πεξηγξαθή: Γηαγξάθεη κηα θσηνγξαθία απφ ην Flickr. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.photos.delete 

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη, κε δηθαηψκαηα εγγξαθήο (‗write‘.) 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 
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photo_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο θσηνγξαθία πνπ 

δηαγξάθεη. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photos.removeTag [351]  

Πεξηγξαθή: Αθαηξεί κία εηηθέηα απφ κηα θσηνγξαθία. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.photos.removeTag 

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

tag_id Ναη string Σν  id ηεο εηηθέηαο πνπ αθαηξεί. Απηή ε παξάκεηξνο 

πξέπεη λα πεξηέρεη έλα id εηηθεηψλ, φπσο επηζηξέθεηαη 

απφ flickr.photos.getInfo.   

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.photos.setContentType [352]  

Πεξηγξαθή: Οξίδεη ηνλ ηχπν ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο θσηνγξαθίαο. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.setContentType 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο θσηνγξαθίαο  γηα ηελ νπνία ζα 

ζέζεη ην είδνο πεξηερφκελνπ  

content_Σύπνο Ναη int {1,2,3} Σν είδνο πεξηερφκελνπ ηεο θσηνγξαθίαο. Πξέπεη λα 

είλαη έλαο απφ ηνπο: 1 γηα θσηνγξαθία, 2 γηα 

ζηηγκηφηππν (Screenshot) θαη 3 γηα «άιιν» (other.) 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photos.setDates [353]  

Πεξηγξαθή: Οξίδεη ηε κηα ή θαη ηηο δχν εκεξνκελίεο γηα κηα θσηνγξαθία. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.setDates 

Formats: none (απιή http απάληεζε) 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο θσηνγξαθίαο  

γηα ηελ νπνία ζα νξηζηεί ε 

εκεξνκελία. 
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date_posted Πξναηξεηηθή MySQL 'datetime' 

format  

Ζ εκεξνκελία πνπ ε θσηνγξαθία 

θνξηψζεθε ζην Flickr. 

date_taken Πξναηξεηηθή MySQL 'datetime' 

format  

Ζ εκεξνκελία πνπ ιήθζεθε ε 

θσηνγξαθία. 

date_taken_granularity Πξναηξεηηθή granularity type Ζ αλάιπζε ηεο εκεξνκελία πνπ 

ιήθζεθε ε θσηνγξαθία. Ζ αθξίβεηα 

κε ηελ νπνία ν ρξήζηεο γλσξίδεη ηελ 

εκεξνκελία. Δπί ηνπ παξφληνο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ηέζζεξα 

πξφηππα: 

 

0 Y-m-d H:i:s  

4 Y-m  

6 Y  

8 Circa... 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photos.setMeta[354]  

Πεξηγξαθή: Θέηεη ηηο πιεξνθνξίεο κεηαδεδνκέλσλ (meta) γηα κηα θσηνγξαθία. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.setMeta 

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα 

απάληεζε επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο θσηνγξαθίαο 

ηεο νπνίαο λα ζέζεη ηηο πιεξνθνξίεο. 

title Ναη string Ο ηίηινο γηα ηε θσηνγξαθία. 

Πεξηγξαθή Ναη text Ζ πεξηγξαθή ηεο θσηνγξαθίαο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photos.setPerms[355]  

Πεξηγξαθή: Οξίδεη ηα δηθαηψκαηα γηα κηα θσηνγξαθία. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.setPerms 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο θσηνγξαθίαο ηεο 

νπνίαο ζα ζέζεη ηα δηθαηψκαηα. 

is_public Ναη 0,1 1 ηεο νπνίαο λα ζέζεη ηε θσηνγξαθία «public» 

(δεκφζηα), 0 γηα λα ηε ζέζεη «private» 

(ηδησηηθή). 

is_friend Ναη 0,1 1 γηα λα θαηαζηήζεη ηε θσηνγξαθία νξαηή 

ζηνπο θίινπο φηαλ είλαη ηδησηηθή, 0 γηα φρη. 

is_family Ναη 0,1 1 γηα λα θαηαζηήζεη ηε θσηνγξαθία νξαηή 
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ζηελ νηθνγέλεηα φηαλ είλαη ηδησηηθή, 0 γηα φρη. 

perm_comment Ναη 0,1,2,3 πνηνο κπνξεί λα πξνζζέζεη ζρφιηα ζηε 

θσηνγξαθία θαη ζεκεηψζεηο. Έλα απφ: 

 

0: nobody 

1: friends & family 

2: contacts 

3: everybody 

perm_addmeta Ναη 0,1,2,3 πνηνο κπνξεί λα πξνζζέζεη  ζεκεηψζεηο θαη 

εηηθέηεο ζηε θσηνγξαθία. Έλα απφ ηα 

αθφινπζα: 

0: θαλείο/κφλν ν ηδηνθηήηεο  

1: θίινη θαη νηθνγέλεηα 

2: επαθέο 

3: φινη 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photos.setSafetyLevel[356]  

Πεξηγξαθή: Καζνξίδεη ην επίπεδν αζθάιεηαο κηαο θσηνγξαθίαο. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.setSafetyLevel  

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο θσηνγξαθίαο γηα ηελ νπνία 

ζα ζέζεη ην «adultness» (θαηάιιειν γηα ελειίθνπο) 

safety_level Πξναηξεηηθή 1,2,3 Σν επίπεδν αζθάιεηαο ηεο θσηνγξαθίαο. Πξέπεη λα 

είλαη έλα απφ: 1 γηα Safe, 2 γηα Moderate, 3 γηα 

Restricted. 

hidden Πξναηξεηηθή 0,1 Δάλ πξέπεη λα θξπθηεί ε θσηνγξαθία απφ ηηο 

δεκφζηεο αλαδεηήζεηο. Πξέπεη λα είλαη 1 γηα Ναη 

είηε 0 γηα ρη 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photos.setTags[357]  

Πεξηγξαθή: Καζνξίδεη ηηο εηηθέηεο γηα κηα θσηνγξαθία. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.setTags 

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο θσηνγξαθίαο 

ηεο νπνίαο λα ζέζεη ηηο ιέμεηο-θιεηδηά. 

tags Ναη a single space-delimited 

string 

ιεο νη εηηθέηεο γηα ηε θσηνγξαθία 
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Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.photos.comments.addComment[358]  

Πεξηγξαθή: Πξνζζέηεη ζρφιην γηα κηα θσηνγξαθία, σο ν δηαπηζησκέλνο  ρξήζηεο. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.comments.addComment  

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί 

API  

ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο θσηνγξαθίαο γηα λα 

πξνζζέζεη ην ζρφιην. 

comment_text Ναη text Κείκελν ηνπ ζρνιίνπ 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.photos.comments.deleteComment[359]  

Πεξηγξαθή: Γηαγξάθεη έλα ζρφιην σο ν δηαπηζησκέλνο  ρξήζηεο. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.comments.deleteComment  

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί 

API  

ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

comment_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ζρνιίνπ γηα δηαγξαθή. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.photos.comments.editComment[360]  

Πεξηγξαθή: Δπεμεξγάδεηαη ην θείκελν ελφο ζρνιίνπ σο ν δηαπηζησκέλνο  ρξήζηεο. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.comments.editComment  

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί 

API  

ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

comment_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ζρνιίνπ γηα 
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επεμεξγαζία. 

comment_text Ναη text Σν ελεκεξσκέλν θείκελν ηνπ 

ζρνιίνπ 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.photos.geo.batchCorrectLocation[361]  

Πεξηγξαθή: Γηνξζψλεη ηελ ηεξαξρία ζέζεσλ γηα φιεο ηηο θσηνγξαθίεο , γηα έλα ρξήζηε, γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ πιάηνο, κήθνο θαη αθξίβεηα. Οη δηνξζψζεηο ππνβάιινληαη 

ζε επεμεξγαζία κε κηα θαζπζηεξεκέλε ζεηξά αλακνλήο , έηζη κπνξεί λα πάξεη θάπνηα 

ιεπηά πξνηνχ λα εκθαληζηνχλ νη αιιαγέο ζηηο θσηνγξαθίεο ελφο ρξήζηε. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.geo.batchCorrectLocation 

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί 

API  

ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

lat Ναη decimal Σν γεσγξαθηθφ πιάηνο ησλ θσηνγξαθηψλ πνπ 

ελεκεξψλνληαη . έγθπξν εχξνο είλαη απφ -90 έσο 

90. Οηηδήπνηε πεξηζζφηεξν απφ 6 δεθαδηθέο 

ζέζεηο ζα πεξηθνπεί. 

lon Ναη decimal Σν γεσγξαθηθφ κήθνο ησλ θσηνγξαθηψλ πνπ 

ελεκεξψλνληαη. .έγθπξν εχξνο είλαη απφ -180 

έσο 180. Οηηδήπνηε πεξηζζφηεξν απφ 6 

δεθαδηθέο ζέζεηο ζα πεξηθνπεί. 

accurancy Ναη int Καηαγξακκέλν επίπεδν αθξίβεηαο ησλ 

θσηνγξαθηψλ πνπ ελεκεξψλνληαη. Σν 

παγθφζκην επίπεδν είλαη 1, ε ρψξα είλαη ~3, 

πεξηνρή ~6, πφιε ~11, νδφο ~16. Σν ηξέρνλ 

εχξνο είλαη 1-16. Ζ πξνεπηινγή είλαη ην 16  

place_id Πξναηξεηηθή Flickr Places ID Σν Flickr Places ID. (Αλ θαη Πξναηξεηηθή ,ην 

πξφγξακκα-πειάηεο πξέπεη λα πεξάζεη είηε έλα 

έγθπξν αλαγλσξηζηηθφ ηφπσλ «Places ID» είηε 

έλα WOE ID.) 

woe_id Πξναηξεηηθή WOE Σν «Where On Earth (WOE) ID» 

(αλαγλσξηζηηθφ πεξηνρήο) (Αλ θαη Πξναηξεηηθή 

,ην πξφγξακκα-πειάηεο πξέπεη λα πεξάζεη είηε 

έλα έγθπξν αλαγλσξηζηηθφ ηφπσλ «Places ID» 

είηε έλα WOE ID.) 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.photos.geo.correctLocation[362]  

Πεξηγξαθή: Γηνξζψλεη ηε ζέζε γηα ηε θσηνγξαθία ελφο ρξήζηε. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.geo.correctLocation  

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε επηηπρίαο 
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αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί 

API  

ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string Σν id ηεο θσηνγξαθίαο ηεο νπνίαο ε WOE 

ηνπνζεζία ζα δηνξζσζεί. 

place_id Πξναηξεηηθή Flickr Places ID Σν Flickr Places ID. (Αλ θαη Πξναηξεηηθή ,ην 

πξφγξακκα-πειάηεο πξέπεη λα πεξάζεη είηε 

έλα έγθπξν Places ID είηε έλα WOE ID.) 

woe_id Πξναηξεηηθή WOE Σν «Where On Earth (WOE) ID» 

(αλαγλσξηζηηθφ πεξηνρήο) (Αλ θαη 

Πξναηξεηηθή ,ην πξφγξακκα-πειάηεο πξέπεη 

λα πεξάζεη είηε έλα έγθπξν αλαγλσξηζηηθφ 

ηφπσλ «Places ID» είηε έλα WOE ID.) 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.photos.geo.removeLocation[363]  

Πεξηγξαθή: Καηαξγεί ηα γεσγξαθηθά δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα θσηνγξαθία 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.geo.removeLocation 

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί 

API  

ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο θσηνγξαθίαο ηεο νπνίαο ηα 

ζηνηρεία ζέζεο ζα αθαηξεζνχλ. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.photos  .geo.setContext[364]  

Πεξηγξαθή: Γείρλεη ηελ θαηάζηαζε ησλ γεσγξαθηθψλ εηηθεηψλ (geotagginess) κηαο θσηνγξαθίαο 

πέξα απφ ην γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη ην γεσγξαθηθφ κήθνο. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.geo.setContext  

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί ρη 
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API  

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string Σν id ηεο θσηνγξαθίαο ηεο νπνίαο λα ζέζεη ηα context 

data  

context Ναη int Σν πεδίν «Context» είλαη κηα αξηζκεηηθή ηηκή πνπ 

αληηπξνζσπεχεη γεσγξαθηθέο εηηθέηεο  ηεο θσηνγξαθίαο 

πέξα απφ γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη κήθνο. Γηα 

παξάδεηγκα, έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα επηζπκεί λα δείμεη 

φηη κηα θσηνγξαθία ειήθζε "ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο" ή 

"έμσ". 

 

Ο ηξέρσλ θαηάινγνο context IDs είλαη: 

0, not defined. 

1, indoors. 

2, outdoors. 

 

Όλνκα 

κεζόδνπ API 

flickr.photos.geo.setLocation[365]  

Πεξηγξαθή: Θέηεη ηα γεσγξαθηθά ζηνηρεία (γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη γεσγξαθηθφ κήθνο θαη, 

πξναηξεηηθά, ην επίπεδν αθξίβεηαο) γηα κηα θσηνγξαθία. Πξνηνχ λα κπνξέζνπλ νη 

ρξήζηεο λα νξίζνπλ ηα ζηνηρεία ζέζεο ζε κηα θσηνγξαθία πξέπεη λα θαζνξίζνπλ πνηνο ζα 

κπνξεί λα δεη εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ απηήλ ηελ 

πξνηίκεζε ζην http://www.flickr.com/account/geo/privacy/. Δάλ έλαο ρξήζηεο δελ νξίζεη 

απηήλ ηελ παξάκεηξν, ε κέζνδνο API ζα επηζηξέςεη ιάζνο. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.geo.batchCorrectLocation 

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε επηηπρίαο 

αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP 

κέζνδνο 

POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί 

API  

ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

lat Ναη decimal Σν γεσγξαθηθφ πιάηνο ηεο θσηνγξαθίαο, ηνπ νπνίνπ  

έγθπξν εχξνο είλαη -90 έσο 90. Οηηδήπνηε πάλσ απφ 

6 δεθαδηθά ςεθία, ζα πεξηθνπεί 

lon Ναη decimal Σν γεσγξαθηθφ κήθνο ηεο θσηνγξαθίαο, ηνπ νπνίνπ 

έγθπξν εχξνο είλαη -180 έσο 180. Οηηδήπνηε πάλσ 

απφ 6 δεθαδηθά ςεθία, ζα πεξηθνπεί. 

accurancy Πξναηξεηηθή int Καηαγξακκέλν επίπεδν αθξίβεηαο ησλ θσηνγξαθηψλ 

πνπ ελεκεξψλνληαη. Σν παγθφζκην επίπεδν είλαη 1, ε 

ρψξα είλαη ~3, πεξηνρή ~6, πφιε ~11, νδφο ~16. Σν 

ηξέρνλ εχξνο είλαη 1-16. Ζ πξνεπηινγή είλαη ζε 16  

context Πξναηξεηηθή int Σν πεδίν «Context» είλαη κηα αξηζκεηηθή ηηκή πνπ 

αληηπξνζσπεχεη γεσγξαθηθέο εηηθέηεο  ηεο 
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θσηνγξαθίαο πέξα απφ γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη 

κήθνο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα 

επηζπκεί λα δείμεη φηη κηα θσηνγξαθία ειήθζε "ζε 

εζσηεξηθνχο ρψξνπο" ή "έμσ". 

Ο ηξέρσλ θαηάινγνο  context IDs είλαη: 

0, not defined. 

1, indoors. 

2, outdoors. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.photos.geo.setPerms [366] 

Πεξηγξαθή: Καζνξίδεη ηα δηθαηψκαηα γηα ην πνηνο κπνξεί λα δεη ηα γεσγξαθηθά δεδνκέλα πνπ 

ζπλδένληαη κε κηα θσηνγξαθία. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.geo.setPerms 

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί 

API  

ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

is_public Ναη 0,1 1 γηα λα δνζνχλ public δηθαηψκαηα πξνβνιήο 

γηα ηα δεδνκέλα ζέζεο ηεο θσηνγξαθίαο, 0 γηα 

private. 

is_contact Ναη 0,1 1 γηα λα δνζνχλ δηθαηψκαηα πξνβνιήο γηα ηα 

δεδνκέλα ζέζεο ηεο θσηνγξαθίαο ζε επαθέο, 0 

γηα private. 

is_friend Ναη 0,1 1 γηα λα δνζνχλ δηθαηψκαηα πξνβνιήο γηα ηα 

δεδνκέλα ζέζεο ηεο θσηνγξαθίαο ζε θίινπο, 0 

γηα private. 

is_family Ναη 0,1 1 γηα λα δνζνχλ δηθαηψκαηα πξνβνιήο γηα ηα 

δεδνκέλα ζέζεο ηεο θσηνγξαθίαο ζηελ 

νηθνγέλεηα , 0 γηα private. 

photo_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο θσηνγξαθίαο ηεο νπνίαο 

λα ζέζεη ηα δηθαηψκαηα πξνβνιήο  

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.photos.people.add[367]  

Πεξηγξαθή: Πξνζζέηεη έλα πξφζσπν ζε κηα θσηνγξαθία. Οη ζπληεηαγκέλεο θαη ηα κεγέζε ησλ 

θνπηηψλ κεηξψληαη ζε pixels, κε βάζε ην κέγεζνο εηθφλαο 500px πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο 

ζειίδεο κεκνλσκέλσλ θσηνγξαθηψλ. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.people.add 

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 
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HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί 

API  

ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο θσηνγξαθίαο ζηελ νπνία 

πξνζζέηεη έλα πξφζσπν. 

user_id Ναη NSID Σν NSID ηνπ ρξήζηε πνπ ζα πξνζζέζεη ζηε 

θσηνγξαθία. 

person_x Πξναηξεηηθή int Ζ «left-most» (ζέζε αξηζηεξά) ζπληεηαγκέλε ηνπ 

πιαηζίνπ γχξσ απφ ην πξφζσπν. 

person_y Πξναηξεηηθή int Ζ «top-most» (ζέζε πάλσ) ζπληεηαγκέλε ηνπ 

πιαηζίνπ γχξσ απφ ην πξφζσπν. 

person_w Πξναηξεηηθή int Σν πιάηνο (ζε pixel) ηνπ πιαηζίνπ γχξσ απφ ην 

πξφζσπν. 

person_h Πξναηξεηηθή int Σν χςνο (ζε pixel) ηνπ πιαηζίνπ γχξσ απφ ην 

πξφζσπν. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.photos.people.remove [368]  

Πεξηγξαθή: Αθαηξεί έλα άηνκν απφ κηα θσηνγξαθία. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.people.remove 

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί 

API  

ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο θσηνγξαθίαο απφ ηελ νπνία λα 

αθαηξέζεη ην πξφζσπν 

user_id Ναη NSID Σν NSID ηνπ ρξήζηε πνπ ζα αθαηξέζεη απφ ηε 

θσηνγξαθία. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.photos.people.deleteCoords [369]  

Πεξηγξαθή: Αθαηξεί ην πιαίζην γχξσ απφ έλα πξφζσπν ζε κηα θσηνγξαθία 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.people.deleteCoords 

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 
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Πεξηνξηζκνί 

API  

ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο θσηνγξαθίαο ζηελ νπνία λα 

επεμεξγαζηεί έλα πξφζσπν 

user_id Ναη NSID Σν NSID ηνπ ρξήζηε ηνπ νπνίνπ ην πιαίζην (bounding box 

) ζα θαηαξγεζεί 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.photos.people.editCoords[370]  

Πεξηγξαθή: Δπεμεξγάδεηαη ην bounding box ελφο ππάξρνληνο πξνζψπνπ ζε θσηνγξαθία. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.people.editCoords 

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε επηηπρίαο 

αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί 

API  

ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο θσηνγξαθίαο ζηελ νπνία λα 

επεμεξγαζηεί έλα πξφζσπν 

user_id Ναη NSID Σν NSID ηνπ ρξήζηε ηνπ νπνίνπ ην bounding box ζα 

επεμεξγαζηεί. 

person_x Ναη int Ζ «left-most» (ζέζε αξηζηεξά) ζπληεηαγκέλε ηνπ 

πιαηζίνπ γχξσ απφ ην πξφζσπν. 

person_y Ναη int Ζ «top-most» (ζέζε πάλσ) ζπληεηαγκέλε ηνπ πιαηζίνπ 

γχξσ απφ ην πξφζσπν. 

person_w Ναη int Σν πιάηνο (ζε pixel) ηνπ πιαηζίνπ γχξσ απφ ην 

πξφζσπν. 

person_h Ναη int Σν χςνο (ζε pixel) ηνπ πιαηζίνπ γχξσ απφ ην 

πξφζσπν. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.photos.transform.rotate[371]  

Πεξηγξαθή: Πεξηζηξέθεη κηα θσηνγξαθία. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.transform.rotate 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί 

API  

ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο θσηνγξαθίαο πνπ ζα 
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πεξηζηξαθεί. 

degrees Ναη int Οη κνίξεο θαηά ηηο νπνίεο λα πεξηζηξαθεί ε 

θσηνγξαθία (δεμηφζηξνθα) απφ ηνλ ηξέρνληα 

πξνζαλαηνιηζκφ. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.photos.licenses.setLicense[372]  

Πεξηγξαθή: Θέηεη ηελ άδεηα γηα κηα θσηνγξαθία 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.licenses.setLicense 

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί 

API  

ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο θσηνγξαθίαο ηεο νπνίαο λα 

ελεκεξψζεη ηελ άδεηα 

license_id Ναη int Ζ άδεηα γηα λα εθαξκφζεη, ή 0 (κεδέλ) γηα λα αθαηξέζεη 

ηελ ηξέρνπζα άδεηα. εκείσζε: ε άδεηα «no known 

copyright restrictions» (7) δελ είλαη έλα έγθπξε  

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.photos.upload.checkTickets [373]  

Πεξηγξαθή: Διέγρεη ηελ θαηάζηαζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εηζηηεξίσλ αζχγρξνλεο απνζηνιήο 

θσηνγξαθίαο . 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.upload.checkTickets 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί 

API  

ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

tickets Ναη list of ticket ids Μηα ιίζηα απφ αλαγλσξηζηηθά 

εηζηηεξίνπ νξηνζεηεκέλε κε 

θφκκαηα 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.photosets.addPhoto[374]  

Πεξηγξαθή: Πξνζζέηεη κηα θσηνγξαθία ζην ηέινο ελφο photoset. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.addPhoto  

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 
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επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί 

API  

ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photoset_id Ναη string Σν id ηνπ ζπλφινπ θσηνγξαθηψλ 

ζην νπνίν λα πξνζζέζεη κηα 

θσηνγξαθία. 

photo_id Ναη string Σν id ηεο θσηνγξαθίαο γηα λα 

πξνζζέζεη ζην photoset 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photosets.create[375]  

Πεξηγξαθή: Γεκηνπξγεί έλα λέν photoset γηα ηνλ θαινχληα ρξήζηε. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.create 

Formats: XML. 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

title Ναη string Έλαο ηίηινο γηα ην photoset. 

Πεξηγξαθή Πξναηξεηηθή html text Μηα πεξηγξαθή ηνπ photoset. Μπνξεί λα πεξηέρεη 

πεξηνξηζκέλε html. 

primary_photo_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο θσηνγξαθίαο γηα λα 

αληηπξνζσπεχζεη απηφ ην ζχλνιν. Ζ θσηνγξαθία 

πξέπεη λα αλήθεη ζηνλ θαινχληα ρξήζηε. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photosets.delete[376]  

Πεξηγξαθή: Γηαγξάθεη έλα photoset. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.delete 

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photoset_id Ναη string Σν id ηνπ photoset πνπ δηαγξάθεη. Πξέπεη λα 

αλήθεη ζηνλ θαινχληα ρξήζηε. 
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Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photosets.editMeta[377]  

Πεξηγξαθή: Σξνπνπνηεί ηα κεηά-δεδνκέλα γηα έλα photoset. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.editMeta 

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photoset_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηνπ photoset πνπ ζα 

ηξνπνπνηεζεί. 

title Ναη string Ο λένο ηίηινο γηα ην photoset. 

Πεξηγξαθή Πξναηξεηηθή html text Πεξηγξαθή ηνπ photoset. Μπνξεί λα πεξηέρεη 

πεξηνξηζκέλε html. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photosets.editPhotos[378]  

Πεξηγξαθή: Σξνπνπνηεί ηηο θσηνγξαθίεο ζε έλα ζχλνιν θσηνγξαθηψλ (photoset). Απηή ε 

κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζηεζεί, λα αθαηξεζεί θαη λα ηαμηλνκεζνχλ νη 

θσηνγξαθίεο. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.editPhotos 

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photoset_id Ναη string Σν id ηνπ ζπλφινπ θσηνγξαθηψλ πνπ ζα 

ηξνπνπνηήζεη. Σν photoset πξέπεη λα αλήθεη ζηνλ 

θαινχληα ρξήζηε 

primary_photo_id Ναη string Σν id ηεο θσηνγξαθίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη σο 

«αξρηθή» θσηνγξαθία γηα ην ζχλνιν ησλ 

θσηνγξαθηψλ. Σν id πξέπεη λα πεξαζηεί καδί κε 

ηε ιίζηα ησλ photo_ids. 

photo_ids Ναη list of photo 

ids 

Μηα ιίζηα απφ ids θσηνγξαθηψλ πνπ ζα  

ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ζχλνιν ησλ θσηνγξαθηψλ 

(photoset) 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photosets.orderSets[379]  

Πεξηγξαθή: Οξίδεη ηε ζεηξά ησλ photosets γηα ηνλ θαινχληα ρξήζηε. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.orderSets 

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 
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Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photoset_ids Ναη list of photoset 

IDs 

Μηα ιίζηα απφ αλαγλσξηζηηθά ζπλφισλ 

θσηνγξαθηψλ, κε πξψην ην ζχλνιν πνπ ζα 

εκθαλίδεηαη θαη πξψην. ΄Οπνην ζχλνιν δελ 

δίλεηαη ζηελ ιίζηα απηή ζα ηνπνζεηεζεί ζην 

ηέινο ηεο κε ζεηξά ζχκθσλε κε ηα 

αλαγλσξηζηηθά 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photosets.removePhoto[380]  

Πεξηγξαθή: Αθαηξεί κηα θσηνγξαθία απφ έλα ζχλνιν εηθφλσλ (photoset). 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.orderSets 

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photoset_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ζπλφινπ 

θσηνγξαθηψλ  απφ ην νπνίν ζα 

αθαηξεζεί ε θσηνγξαθία 

photo_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο 

θσηνγξαθίαο πνπ ζα αθαηξεζεί 

απφ ην ζχλνιν. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photos.notes.add[381]  

Πεξηγξαθή: Πξνζζέηεη κηα ζεκείσζε ζε κηα θσηνγξαθία. Οη ζπληεηαγκέλεο θαη ηα κεγέζε 

είλαη ζε pixels, κε βάζε ην κέγεζνο εηθφλαο 500px πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο ζειίδεο 

κεκνλσκέλσλ θσηνγξαθηψλ 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.notes.add 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string Σν id ηεο θσηνγξαθίαο  ζηελ νπνία ζα 

πξνζηεζεί ε εηηθέηα 

note_x Ναη int Ζ αξηζηεξή ζπληεηαγκέλε ηεο ζεκείσζεο. 

note_y Ναη int Ζ άλσ ζπληεηαγκέλε ηεο ζεκείσζεο. 

note_w Ναη int Σν πιάηνο ηεο ζεκείσζεο. 
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note_h Ναη int Σν χςνο ηεο ζεκείσζεο. 

note_text Ναη text Σν θείκελν ηεο ζεκείσζεο  

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photos.notes.delete [382]  

Πεξηγξαθή: Γηαγξάθεη κηα ζεκείσζε απφ κηα θσηνγξαθία. Οη ζπληεηαγκέλεο θαη ηα κεγέζε 

είλαη ζε pixels, κε βάζε ην κέγεζνο εηθφλαο 500px πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο ζειίδεο 

κεκνλσκέλσλ θσηνγξαθηψλ 

URL: Η κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Επηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

note_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο ζεκείσζεο πνπ ζα 

δηαγξαθεί 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.photos.notes.edit[383]  

Πεξηγξαθή: Δπεμεξγάδεηαη κία ζεκείσζε ζε κία θσηνγξαθία. Οη ζπληεηαγκέλεο θαη ηα κεγέζε 

είλαη ζε pixels, κε βάζε ην κέγεζνο εηθφλαο 500px πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο ζειίδεο 

κεκνλσκέλσλ θσηνγξαθηψλ 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.notes.edit  

Formats: Η κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Επηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

note_id Ναη string Σν id ηεο ζεκείσζεο πνπ ζα επεμεξγαζηεί 

note_x Ναη int Ζ αξηζηεξή ζπληεηαγκέλε ηεο ζεκείσζεο. 

note_y Ναη int Ζ άλσ ζπληεηαγκέλε ηεο ζεκείσζεο. 

note_w Ναη int Σν πιάηνο ηεο ζεκείσζεο. 

note_h Ναη int Σν χςνο ηεο ζεκείσζεο. 

note_text Ναη text Σν θείκελν ηεο ζεκείσζεο  

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photosets.comments.addComment[384]  

Πεξηγξαθή: Πξνζζέηεη έλα ζρφιην ζε έλα photoset. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= 

flickr.photosets.comments.addComment 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 
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Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

comment_text Ναη text Κείκελν ηνπ ζρνιίνπ 

photoset_id Ναη string Σν id ηνπ photoset (ζπλφινπ εηθφλσλ) ζην 

νπνίν ζα πξνζζέζεη ην ζρφιην. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.photosets.comments.deleteComment [385] 

Πεξηγξαθή: Γηαγξάθεη έλα ζρφιην απφ έλα ζχλνιν εηθφλσλ σο ν εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο . 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= 

flickr.photosets.comments.deleteComment 

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

comment_id Ναη string Σν id ηεο ζεκείσζεο πνπ ζα δηαγξαθεί 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photosets.comments.editComment[386]  

Πεξηγξαθή: Σξνπνπνηεί ην θείκελν ελφο ζρνιίνπ σο ν ηαπηνπνηεκέλνο  ρξήζηεο. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= 

flickr.photosets.comments.editComment 

Formats: Ζ κέζνδνο δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε απάληεζε - Δπηζηξέθεη κηα άδεηα απάληεζε 

επηηπρίαο αλ εθηειεζηεί ρσξίο ζθάικαηα 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗write‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

comment_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ζρνιίνπ πνπ ζα 

επεμεξγαζηεί 

comment_text Ναη text Σν λέν θείκελν ηνπ ζρνιίνπ 

 

3.5.4 Γσναηόηηηες για ανάκηηζη περιετομένοσ   

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.activity.userComments[237] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα κε ηηο πξφζθαηεο δξαζηεξηφηεηεο ζε θσηνγξαθίεο πνπ 

ζρνιηάζηεθαλ απφ ηνλ θαινχληα ρξήζηε. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.activity.userComments 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘. 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη. Μέγηζηνο ξπζκφο θιήζεο ηεο κεζφδνπ είλαη κηα θνξά θάζε ψξα. 
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Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο ζηνηρείσλ γηα λα επηζηξέςεη αλά ζειίδα. 

Αλ ην επηρείξεκα απηφ παξαιείπεηαη, ην default 

είλαη 10. Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 50. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα επηζηξνθή. Αλ ην 

επηρείξεκα απηφ παξαιείπεηαη, ε πξνεπηινγή είλαη 

1. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.activity.userPhotos[238] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη έλαλ θαηάινγν πξφζθαηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο θσηνγξαθίεο πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ θαινχληα ρξήζηε. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.activity.userPhotos 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘. 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη. Μέγηζηνο ξπζκφο θιήζεο ηεο κεζφδνπ είλαη κηα θνξά θάζε ψξα. 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

per_page Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ γηα λα επηζηξέςεη αλά 

ζειίδα. Αλ ην πεδίν απηφ παξαιείπεηαη, ε 

πξνεπηινγή είλαη 10. Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή 

είλαη 50. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα επηζηξνθή. Αλ 

ην επηρείξεκα απηφ παξαιείπεηαη, ε πξνεπηινγή 

είλαη 1. 

timeframe Πξναηξεηηθή days ('2d') / 

hours ('4h') 

Σν ρξνληθφ πιαίζην γηα ην νπνίν λα επηζηξέςεη 

ελεκεξψζεηο. Απηφ κπνξεί λα δηεπθξηληζηεί ζε 

εκέξεο («2d») ή ψξεο («4h»).Ζ πξνεπηιεγκέλε 

ζπκπεξηθνξά είλαη λα επηζηξέςεη ηηο αιιαγέο απφ 

ηελ αξρή ηεο πξνεγνχκελεο session ηνπ ρξήζηε. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.blogs.getList[239] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα ηζηνινγίσλ γηα ην ρξήζηε πνπ θαιεί. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.blogs.getList 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

service Πξναηξεηηθή string Πξναηξεηηθά επηζηξέθεη κφλν ηα ηζηνιφγηα γηα 

κηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία(θαζνξίδεηαη απφ ην 

id). 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.blogs.getServices[240] 
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Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη έλαλ θαηάινγν blogging ππεξεζηψλ ππνζηεξηδφκελσλ απφ ην Flickr. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.blogs.getServices 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.collections.getInfo[241] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη πιεξνθνξίεο γηα κηα ζπιινγή. Δπί ηνπ παξφληνο, κπνξεί κφλν λα 

θιεζεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο ζπιινγήο  

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.collections.getInfo 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

collection_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηε ζπιινγήο γηα ηελ νπνία 

λα πξνζθνκίζεη πιεξνθνξίεο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.collections.getTree[242] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη έλα δέληξν (ή ππφ-δέληξν) ησλ ζπιινγψλ πνπ αλήθνπλ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.collections.getTree 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

collection_id Πξναηξεηηθή string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηε ζπιινγήο γηα ηελ νπνία λα 

πξνζθνκίζεη έλα δέληξν, ή κεδέλ γηα λα 

πξνζθνκίζεη ηε ζπιινγή ξίδαο. ε πξνεπηινγή 

είλαη ην κεδέλ. 

user_id Πξναηξεηηθή string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ινγαξηαζκνχ γηα ην νπνίν 

ζα επηζηξέςεη ην δέληξν ηεο ζπιινγήο. Ζ 

πξνεπηινγή είλαη ν θαιψλ ρξήζηεο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.commons.getInstitutions[243] 

Πεξηγξαθή: Αλαθηά κηα ιίζηα κε ηα ηξέρνληα ηδξχκαηα Commons. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.commons.getInstitutions 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί ρη 
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Πηζηνπνίεζε  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.contacts.getList[244] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη έλαλ θαηάινγν επαθψλ γηα ηνλ θαινχληα ρξήζηε. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.contacts.getList 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

filter Πξναηξεηηθή ‗friends‘,‘family‘,‘ 

both‘, ‘neither‘ 

Έλα πξναηξεηηθφ θίιηξν γηα ηα 

απνηειέζκαηα. Οη παξαθάησ ηηκέο είλαη 

έγθπξεο: 

   

friends:Μφλν επαθέο πνπ είλαη θίινη (θαη 

φρη νηθνγέλεηα) 

family:Μφλν επαθέο πνπ είλαη νηθνγέλεηα 

(θαη φρη θίινη) 

both:Μφλν επαθέο πνπ είλαη θαη θίινη θαη 

νηθνγέλεηα 

neither:Μφλν επαθέο πνπ δελ είλαη νχηε 

θίινη νχηε νηθνγέλεηα 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ γηα λα επηζηξέςεη 

αλά ζειίδα. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιεηθζεί, απφ πξνεπηινγή είλαη 1000. Ζ 

κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 1000. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα λα 

επηζηξέςεη. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιεηθζεί, απφ πξνεπηινγή είλαη 1. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.contacts.getListRecentlyUploaded[245] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κία ιίζηα επαθψλ γηα έλαλ ρξήζηε πνπ έρνπλ αλεβάζεη θσηνγξαθίεο 

πξφζθαηα καδί, κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ θσηνγξαθηψλ πνπ κεηαθνξηψζεθαλ. Απηή ε 

κέζνδνο εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη πεηξακαηηθή. Γελ ππάξρεη θαλέλα ζρέδην γηα λα 

αιιάμεη ή λα θαηαξγεζεί, αιιά εθ' φζνλ απηή ε εηδνπνίεζε είλαη παξνχζα ν θψδηθαο 

ζα  πξέπεη λα γξάθεηαη αλαιφγσο. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.contacts.getListRecentlyUploaded  

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘. 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 
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api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

date_lastupload Πξναηξεηηθή Unix timestamp Πεξηνξίδεη ην result set ζηηο επαθέο πνπ έρνπλ 

θνξηψζεη ηηο θσηνγξαθίεο απφ απηήλ ηελ 

εκεξνκελία. Ζ εκεξνκελία πξέπεη λα είλαη 

ππφ κνξθή «timestamp» ζε Unix. Ζ 

πξνεπηινγή γηα ην offset είλαη (1) ψξα θαη ην 

κέγηζην (24) ψξεο. 

filter Πξναηξεηηθή ‗ff,‘all‘ Πεξηνξίδεη ην ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ ζε 

φιεο ηηο επαθέο ή εθείλνπο πνπ είλαη θίινη ή 

νηθνγέλεηα. Οη έγθπξεο επηινγέο είλαη: 

-ff: θίινη θαη νηθνγέλεηα 

-all: φιεο νη επαθέο  

H πξνεπηιεγκέλε ηηκή είλαη "all". 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.contacts.getPublicList[246] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηε ιίζηα επαθψλ γηα έλαλ ρξήζηε. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.contacts.getPublicList  

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

user_id Ναη NSID Σν NSID ηνπ ρξήζηε γηα ηνλ νπνίν ζα πξνζθνκίζεη 

ηνλ θαηάινγν επαθψλ. 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο επαθψλ γηα λα επηζηξέςεη αλά ζειίδα. Αλ 

ην επηρείξεκα απηφ παξαιεηθζεί, απφ default είλαη 

1000. Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 1000. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα επηζηξνθή. Αλ ην 

επηρείξεκα απηφ παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή  

είλαη 1. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.favorites.getList [247] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη έλαλ θαηάινγν ησλ αγαπεκέλσλ θσηνγξαθηψλ ηνπ ρξήζηε. Μφλν νη 

θσηνγξαθίεο πνπ ν θαιψλ ρξήζηεο έρεη ηελ άδεηα λα δεη επηζηξέθνληαη. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.favorites.getList 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

user_id Πξναηξεηηθή NSID Σν NSID ηνπ ρξήζηε γηα ηνλ νπνίν λα 

επηζηξέςεη ηε ιίζηα αγαπεκέλσλ. Αλ ην 

επηρείξεκα απηφ παξαιείπεηαη, επηζηξέθεηαη 

ε ιίζηα αγαπεκέλσλ γηα ην ρξήζηε πνπ 
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θαιεί. 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ γηα λα επηζηξέςεη 

αλά ζειίδα. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιεηθζεί, απφ πξνεπηινγή είλαη 100. Ζ 

κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 500. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

επηζηξνθή. Αλ ην πεδίν απηφ παξαιείπεηαη, 

απφ πξνεπηινγή  είλαη 1. 

extras Πξναηξεηηθή list of : 

date_upload 

date_taken 

owner_name 

icon_server 

original_format 

last_update 

geo, tags 

machine_tags 

o_dims 

views 

media 

path_alias 

url_sq 

url_t 

url_s 

url_m 

url_o 

Μηα ιίζηα νξηνζεηεκέλε κε θφκκαηα ησλ 

επηπιένλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα επηζηξέςεη 

γηα θάζε επηζηξεθφκελν αξρείν. Πξνο  ην 

παξφλ ππνζηεξίδνληαη ηα πεδία: Description, 

license, date_upload, date_taken, 

owner_name, icon_server, original_format, 

last_update, geo, tags, machine_tags, 

o_dims, views, media, path_alias, url_sq, 

url_t, url_s, url_m, url_o 

min_fave_date Πξναηξεηηθή Unix timestamp Ζ ειάρηζηε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία κία 

θσηνγξαθία πξνζηέζεθε ζηα αγαπεκέλα.  

max_fave_date Πξναηξεηηθή Unix timestamp Ζ κέγηζηε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία κία 

θσηνγξαθία πξνζηέζεθε ζηα αγαπεκέλα. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.favorites.getPublicList[248] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κία ιίζηα ησλ αγαπεκέλσλ δεκφζησλ θσηνγξαθηψλ γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.favorites.getPublicList  

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

user_id Πξναηξεηηθή NSID Σν NSID ηνπ ρξήζηε γηα ηνλ νπνίν λα 

επηζηξέςεη ηε ιίζηα αγαπεκέλσλ. 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ γηα λα επηζηξέςεη 

αλά ζειίδα. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιεηθζεί, απφ πξνεπηινγή είλαη 100. Ζ 

κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 500. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

επηζηξνθή. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 
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παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή  είλαη 1. 

extras Πξναηξεηηθή list of : 

date_upload 

date_taken 

owner_name 

icon_server 

original_format 

last_update 

geo, tags 

machine_tags 

o_dims 

views 

media 

path_alias 

url_sq 

url_t 

url_s 

url_m 

url_o 

Μηα ιίζηα νξηνζεηεκέλε κε θφκκαηα ησλ 

επηπιένλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα επηζηξέςεη 

γηα θάζε επηζηξεθφκελν αξρείν. Πξνο  ην 

παξφλ ππνζηεξίδνληαη ηα πεδία: Description, 

 license, date_upload, date_taken, 

owner_name, icon_server, original_format, 

last_update, geo, tags, machine_tags, 

o_dims, views, media, path_alias, url_sq, 

url_t, url_s, url_m, url_o 

min_fave_date Πξναηξεηηθή Unix timestamp Ζ ειάρηζηε εκεξνκελία ζηελ νπνία ε 

θσηνγξαθία ραξαθηεξίζηεθε αγαπεκέλε 

max_fave_date Πξναηξεηηθή Unix timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία ζηελ νπνία ε 

θσηνγξαθία ραξαθηεξίζηεθε αγαπεκέλε 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.galleries.getList[249] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηε ιίζηα ησλ γθαιεξί πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ έλαλ ρξήζηε. 

Σαμηλφκεζε απφ ην λεφηεξν πξνο ην παιαηφηεξν. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.galleries.getList 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

user_id Πξναηξεηηθή NSID Σν NSID ηνπ ρξήζηε γηα ηνλ νπνίν λα 

επηζηξαθεί ε ιίζηα γθαιεξί. Δάλ δελ έρεη 

θαζνξηζηεί, ν θαιψλ ρξήζηεο ππνηίζεηαη. 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο γθαιεξί γηα λα επηζηξέςεη αλά ζειίδα. 

Αλ ην επηρείξεκα απηφ παξαιεηθζεί, απφ 

πξνεπηινγή είλαη 100. Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε 

ηηκή είλαη 500. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα επηζηξνθή. 

Αλ ην επηρείξεκα απηφ παξαιείπεηαη, απφ 

πξνεπηινγή  είλαη 1. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.galleries.getListForPhoto[250] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηε ιίζηα ησλ γθαιεξί πνπ κηα θσηνγξαθία έρεη πξνζηεζεί. Οη γθαιεξί 
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επηζηξέθνληαη ηαμηλνκεκέλεο θαηά ηελ εκεξνκελία ζηελ νπνία ε θσηνγξαθία 

πξνζηέζεθε ζε απηέο. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.galleries.getListForPhoto 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Πξναηξεηηθή string Σν id ηεο θσηνγξαθίαο γηα ηελ νπνία λα επηζηξέςεη 

ιίζηα γθαιεξί. 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο γθαιεξί γηα λα επηζηξέςεη αλά ζειίδα.  Αλ ην 

επηρείξεκα απηφ παξαιεηθζεί, απφ πξνεπηινγή είλαη 

100. Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 500. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα επηζηξνθή. Αλ ην 

επηρείξεκα απηφ παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή  είλαη 

1. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.groups.browse[251] 

Πεξηγξαθή: Πεξηεγείηαη ζην δέληξν θαηεγνξηψλ νκάδσλ, βξίζθνληαο ηηο νκάδεο θαη ηηο 

ππνθαηεγνξίεο. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.groups.browse 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

cat_id Πξναηξεηηθή string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο θαηεγνξίαο γηα ηελ νπνία λα 

επηζηξέςεη κηα ιίζηα κε ηηο νκάδεο θαη ππν-θαηεγνξίεο. 

Αλ δελ θαζνξίδεηαη, απφ πξνεπηινγή είλαη κεδέλ, ε ξίδα 

ηνπ δέληξνπ θαηεγνξηψλ 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

 flickr.groups.getInfo[252] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κηα νκάδα. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.groups.getInfo  

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

group_id Ναη NSID Σν NSID ηεο νκάδαο γηα ηελ νπνία λα 

πξνζθνκίζεη ηηο πιεξνθνξίεο  
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lang Πξναηξεηηθή lang_values Ζ γιψζζα ηνπ νλφκαηνο νκάδαο θαη ηεο  

πεξηγξαθήο. Δάλ ε γιψζζα δελ βξεζεί, ε θχξηα 

γιψζζα ηεο νκάδαο ζα επηζηξαθεί. Έγθπξεο 

ηηκέο είλαη νη ίδηεο φπσο ζηηο ηξνθνδνζίεο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

 flickr.groups.search[253] 

Πεξηγξαθή: Αλαδήηεζε γηα νκάδεο. 18+ νκάδεο ζα επηζηξαθνχλ κφλν φηαλ ν επηθπξσκέλνο 

ρξήζηεο είλαη πάλσ απφ 18. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.groups.search 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

text Ναη string Σν θείκελν πξνο αλαδήηεζε. 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο νκάδσλ γηα λα επηζηξέςεη αλά ζειίδα. Αλ ην 

επηρείξεκα απηφ παξαιεηθζεί, απφ πξνεπηινγή είλαη 

100. Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 500. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα επηζηξνθή. Αλ ην 

επηρείξεκα απηφ παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή  είλαη 

1. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.groups.members.getList[254] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα κε ηα κέιε κηαο νκάδαο. Ζ πξφζθιεζε πξέπεη λα ππνγξαθεί εμ 

νλφκαηνο ελφο κέινπο  ηνπ Flickr, ε δπλαηφηεηα λα δεη  ηα κέιε ηεο νκάδαο ζα 

θαζνξηζηεί απφ ηα πξνλφκηα νκάδαο ηνπ κέινπο απηνχ. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.groups.members.getList 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

group_id Ναη NSID Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα ησλ κειψλ γηα απηή 

ηελ νκάδα. Ζ νκάδα πξέπεη λα είλαη 

νξαηή απφ ην κέινο ηνπ Flickr γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε θιήζε 

API. 

memberTypes Πξναηξεηηθή list of member Types: 

2: member 

3: moderator 

4: admin 

Δμ νξηζκνχ επηζηξέθεη φινπο ηνπο 

ηχπνπο. ( επηζηξνθή ηνπ εμαηξεηηθά 

ζπάληνπ κέινπο Σχπνο «1: narwhal» δελ 

ππνζηεξίδεηαη κε απηήλ ηελ κέζνδν API) 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο κειψλ γηα λα επηζηξέςεη αλά 

ζειίδα. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιεηθζεί, απφ πξνεπηινγή είλαη 100. 
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Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 500. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

επηζηξνθή. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή  είλαη 1. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.groups.pools.getContext[255] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηηο επφκελεο θαη πξνεγνχκελεο θσηνγξαθίεο γηα κηα θσηνγξαθία ζε κηα 

νκάδα θσηνγξαθηψλ(pool) κίαο νκάδαο  ρξεζηψλ. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.groups.pools.getContext 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

group_id Ναη NSID Σν NSID ηεο νκάδαο γηα ηεο νπνίαο ην pool λα 

επηζηξέςεη ην πιαίζην(context) κηαο θσηνγξαθίαο  

photo_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο θσηνγξαθίαο ηεο νπνίαο ζα 

επηζηξέςεη ην πιαίζην(context). 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.groups.pools.getPhotos [257]  

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα κε θσηνγξαθίεο pool γηα κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα, κε βάζε ηα 

δηθαηψκαηα ηεο νκάδαο θαη ηνπ ρξήζηε πνπ ζπλδέεηαη (εάλ ππάξρεη). 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.groups.pools.getPhotos 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ γηα λα επηζηξέςεη αλά 

ζειίδα. Αλ ην επηρείξεκα απηφ παξαιεηθζεί, 

απφ πξνεπηινγή είλαη 100. Ζ κέγηζηε 

επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 500. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα επηζηξνθή. 

Αλ ην επηρείξεκα απηφ παξαιείπεηαη, απφ 

πξνεπηινγή  είλαη 1. 

extras Πξναηξεηηθή list of : 

date_upload 

date_taken 

owner_name 

icon_server 

original_format 

last_update 

geo, tags 

machine_tags 

Μηα ιίζηα νξηνζεηεκέλε κε θφκκαηα ησλ 

επηπιένλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα επηζηξέςεη γηα 

θάζε επηζηξεθφκελν αξρείν. Πξνο  ην παξφλ 

ππνζηεξίδνληαη ηα πεδία: Description, 

 license, date_upload, date_taken, owner_name, 

icon_server, original_format, last_update, geo, 

tags, machine_tags, o_dims, views, media, 

path_alias, url_sq, url_t, url_s, url_m, url_o 
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o_dims 

views 

media 

path_alias 

url_sq 

url_t 

url_s 

url_m 

url_o 

group_id Ναη NSID Σν  id ηεο νκάδαο γηα ηεο νπνίαο ην «pool» ζα 

επηζηξέςεη ηνλ θαηάινγν θσηνγξαθηψλ. 

user_id Πξναηξεηηθή NSID Σν NSID ελφο ρξήζηε. Ζ δηεπθξίληζε απηήο ηεο 

παξακέηξνπ ζα αλαθηήζεη κφλν εθείλεο ηηο 

θσηνγξαθίεο πνπ ν ρξήζηεο έρεη ζπκβάιεη ζην 

pool ηεο νκάδαο. 

tags Πξναηξεηηθή string Μηα εηηθέηα κε ηελ νπνία λα θηιηξάξεη ην pool. 

Πξνο ην παξφλ κφλν κηα εηηθέηα ηε θνξά 

ππνζηεξίδεηαη. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.interestingness.getList[258] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηνλ θαηάινγν ελδηαθεξνπζψλ θσηνγξαθηψλ γηα ηελ πην πξφζθαηε 

εκέξα ή κηα εκεξνκελία θαζνξηζκέλε απφ ηνλ ρξήζηε. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.interestingness.getList 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ γηα λα επηζηξέςεη 

αλά ζειίδα. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιεηθζεί, απφ πξνεπηινγή είλαη 100. Ζ 

κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 500. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

επηζηξνθή. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή  είλαη 1. 

extras Πξναηξεηηθή list of : 

date_upload 

date_taken 

owner_name 

icon_server 

original_format 

last_update 

geo, tags 

machine_tags 

o_dims 

views 

media 

path_alias 

Μηα ιίζηα νξηνζεηεκέλε κε θφκκαηα ησλ 

επηπιένλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα επηζηξέςεη 

γηα θάζε επηζηξεθφκελν αξρείν. Πξνο  ην 

παξφλ ππνζηεξίδνληαη ηα πεδία: 

Description,license, date_upload, 

date_taken, owner_name, icon_server, 

original_format, last_update, geo, tags, 

machine_tags, o_dims, views, media, 

path_alias, url_sq, url_t, url_s, url_m, url_o 
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url_sq 

url_t 

url_s 

url_m 

url_o 

date Πξναηξεηηθή YYYY-MM-DD Μηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, πνπ έρεη 

κνξθνπνηεζεί σο  YYYY-MM-DD, γηα ηελ 

νπνία λα επηζηξέςεη ηηο ελδηαθέξνπζεο 

θσηνγξαθίεο  

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.machinetags.getNamespaces [259] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη έλαλ θαηάινγν κνλαδηθψλ νλνκάησλ θαηεγνξηψλ (namespaces) κε 

αιθαβεηηθή ζεηξά, πνπ πξναηξεηηθά πεξηνξίδεηαη απφ έλα δεδνκέλν θαηεγφξεκα,  

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.machinetags.getNamespaces 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο εηηθεηψλ κεραλήο  (machinetags) γηα λα 

επηζηξέςεη αλά ζειίδα. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιεηθζεί, απφ πξνεπηινγή είλαη 100. Ζ 

κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 500. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα επηζηξνθή. Αλ 

ην επηρείξεκα απηφ παξαιείπεηαη, απφ 

πξνεπηινγή  είλαη 1. 

predicate Πξναηξεηηθή string Πεξηνξίδεη ηνλ θαηάινγν «namespaces» πνπ 

επηζηξέθνληαη ζε εθείλνπο πνπ έρνπλ ην ελ ιφγσ 

θαηεγφξεκα. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.machinetags.getPairs[260] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη έλαλ θαηάινγν κνλαδηθψλ δεπγαξηψλ «namespace» θαη θαηεγνξήκαηνο 

κε αιθαβεηηθή ζεηξά, πνπ πξναηξεηηθά πεξηνξίδεηαη απφ ην θαηεγφξεκα ή 

«namespace», ζηε αιθαβεηηθή ζεηξά. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.machinetags.getPairs 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο δεπγαξηψλ γηα λα επηζηξέςεη αλά 

ζειίδα. Αλ ην επηρείξεκα απηφ παξαιεηθζεί, απφ 

πξνεπηινγή είλαη 100. Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε 

ηηκή είλαη 500. 
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page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα επηζηξνθή. Αλ 

ην επηρείξεκα απηφ παξαιείπεηαη, απφ 

πξνεπηινγή  είλαη 1. 

predicate Πξναηξεηηθή string Πεξηνξίδεη ηνλ θαηάινγν δεπγαξηψλ πνπ 

επηζηξέθνληαη  ζε εθείλα πνπ έρνπλ ην αθφινπζν 

θαηεγφξεκα. 

namespace Πξναηξεηηθή string Πεξηνξίδεη ηνλ θαηάινγν δεπγαξηψλ πνπ 

επηζηξέθνληαη  ζε εθείλα πνπ έρνπλ ην αθφινπζν 

namespace. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.machinetags.getPredicates [261] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη έλαλ θαηάινγν κνλαδηθψλ θαηεγνξεκάησλ, πνπ πεξηνξίδεηαη 

πξναηξεηηθά απφ ην «namespace». 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.machinetags.getPredicates 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο θαηεγνξεκάησλ γηα λα επηζηξέςεη αλά 

ζειίδα. Αλ ην επηρείξεκα απηφ παξαιεηθζεί, 

απφ πξνεπηινγή είλαη 100. Ζ κέγηζηε 

επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 500. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα επηζηξνθή. 

Αλ ην επηρείξεκα απηφ παξαιείπεηαη, απφ 

πξνεπηινγή  είλαη 1. 

namespace Πξναηξεηηθή string Πεξηνξίδεη ηνλ θαηάινγν θαηεγνξεκάησλ πνπ 

επηζηξέθνληαη  ζε εθείλα πνπ έρνπλ ην 

αθφινπζν namespace. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.machinetags.getRecentValues [262] 

Πεξηγξαθή: Πξνζθνκίδεη ηηκέο εηηθεηψλ κεραλήο (machine tags) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή 

δεκηνπξγήζεθαλ πξφζθαηα. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.machinetags.getRecentValues 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

added_since Πξναηξεηηθή timestamp Δπηζηξέθεη κφλν κεραλή αμίεο εηηθέηεο πνπ 

έρνπλ πξνζηεζεί κεηά απφ απηφ ην timestamp, 

ζε epoch seconds 

predicate Πξναηξεηηθή string Έλα θαηεγφξεκα ζην νπνίν φιεο νη ηηκέο 

πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ. 
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namespace Πξναηξεηηθή string Έλα «namespace» ζην νπνίν φιεο νη ηηκέο 

πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.machinetags.getValues [263] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη έλαλ θαηάινγν κνλαδηθψλ ηηκψλ γηα έλα «namespace» θαη έλα 

θαηεγφξεκα. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.machinetags.getValues 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

predicate Ναη string To θαηεγφξεκα ζην νπνίν φιεο νη ηηκέο πξέπεη λα 

πεξηνξηζηνχλ. 

namespace Ναη string To «namespace» ζην νπνίν φιεο νη ηηκέο πξέπεη 

λα πεξηνξηζηνχλ. 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο ηηκψλ γηα λα επηζηξέςεη αλά ζειίδα. Αλ 

ην επηρείξεκα απηφ παξαιεηθζεί, απφ πξνεπηινγή 

είλαη 100. Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 

500. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα επηζηξνθή. Αλ 

ην επηρείξεκα απηφ παξαιείπεηαη, απφ 

πξνεπηινγή  είλαη 1. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.panda.getList[264] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα Flickr pandas, απφ ηα νπνία κπνξείηε λα δεηήζεηε ηηο 

θσηνγξαθίεο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν API flickr.panda.getPhotos . 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.panda.getList 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.panda.getPhotos[265] 

Πεξηγξαθή: Εεηάεη απφ ην Flickr Panda έλαλ θαηάινγν πξφζθαησλ δεκφζησλ (θαη αζθαιψλ) 

θσηνγξαθηψλ. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.panda.getPhotos 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 
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Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

panda_name Ναη string(panda name) Σν φλνκα ηνπ panda απφ ην νπνίν λα 

δεηήζεη ηηο θσηνγξαθίεο. Τπάξρνπλ απηήλ 

ηελ πεξίνδν ηξία pandas πνπ νλνκάδνληαη: 

ling ling 

hsing hsing 

wang wang 

 

Έλαο θαηάινγνο φισλ ησλ ηξερφλησλ 

pandas είλαη δηαζέζηκνο ρξεζηκνπνηψληαο 

ηε κέζνδν flickr.panda.getList API. 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ γηα λα επηζηξέςεη 

αλά ζειίδα. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιεηθζεί, απφ πξνεπηινγή είλαη 100. Ζ 

κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 500. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

επηζηξνθή. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή  είλαη 1. 

extras Πξναηξεηηθή list of : 

date_upload 

date_taken 

owner_name 

icon_server 

original_format 

last_update 

geo, tags 

machine_tags 

o_dims 

views 

media 

path_alias 

url_sq 

url_t 

url_s 

url_m 

url_o 

Μηα ιίζηα νξηνζεηεκέλε κε θφκκαηα ησλ 

επηπιένλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα επηζηξέςεη 

γηα θάζε επηζηξεθφκελν αξρείν. Πξνο  ην 

παξφλ ππνζηεξίδνληαη ηα πεδία: 

Description, 

 license, date_upload, date_taken, 

owner_name, icon_server, original_format, 

last_update, geo, tags, machine_tags, 

o_dims, views, media, path_alias, url_sq, 

url_t, url_s, url_m, url_o 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.people.findByEmail[266] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ην NSID ελφο ρξήζηε, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ηνπ 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.people.findByEmail 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 
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Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

find_email Ναη string Ζ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ρξήζηε 

γηα λα βξεη (κπνξεί λα είλαη βαζηθή ή δεπηεξεχνπζα). 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.people.findByUsername [267] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ην NSID ελφο ρξήζηε, ιακβάλνληαο ππφςε ην username ηνπ 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.people.findByUsername 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

username Ναη string Σν φλνκα ρξήζηε (username) ηνπ ρξήζηε πξνο 

αλαδήηεζε. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.people.getInfo[268] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη πιεξνθνξίεο γηα έλα ρξήζηε. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.people.getInfo 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

user_id Ναη NSID Σν NSID ηνπ ρξήζηε γηα ηνλ νπνίν λα πξνζθνκίζεη 

πιεξνθνξίεο  

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.people.getPhotos[269] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη θσηνγξαθίεο απφ ην photostream ηνπ δνζκέλνπ ρξήζηε. Μφλν 

θσηνγξαθίεο νξαηέο ζηνλ θαινχληα ρξήζηε ζα επηζηξαθνχλ. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.people.getPhotos 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

user_id Ναη NSID Σν NSID ηνπ ρξήζηε ηνπ νπνίνπ ζα 

επηζηξέςεη θσηνγξαθίεο. Ζ ηηκή ηνπ 

"me" επηζηξέθεη θσηνγξαθίεο ηνπ 

θαινχληνο ρξήζηε. 

safe_search Πξναηξεηηθή int Σε ξχζκηζε αζθαινχο αλαδήηεζεο:  



 

221 
 

1 γηα safe. 

2 γηα moderate. 

3 γηα restricted. 

(ζεκείσζε: Un-authenticated θιήζεηο 

κπνξνχλ λα δνπλ κφλν αζθαιέο 

πεξηερφκελν.) 

min_upload_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία upload. 

Φσηνγξαθίεο κε upload εκεξνκελία 

κεγαιχηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή ζα 

επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα πξέπεη λα 

έρεη ηε κνξθή ελφο unix timestamp. 

max_upload_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία upload. 

Φσηνγξαθίεο κε upload εκεξνκελία 

κηθξφηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή ζα 

επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα πξέπεη λα 

έρεη ηε κνξθή ελφο  unix timestamp. 

min_taken_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία ιήςεο. 

Φσηνγξαθίεο κε εκεξνκελία ιήςεο 

κεγαιχηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή ζα 

επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα πξέπεη λα 

έρεη ηε κνξθή ελφο mysql datetime. 

max_taken_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία ιήςεο. 

Φσηνγξαθίεο κε εκεξνκελία ιήςεο 

κηθξφηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή ζα 

επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα πξέπεη λα 

έρεη ηε κνξθή ελφο mysql datetime. 

content_Σύπνο Πξναηξεηηθή int Σχπνο πεξηερνκέλνπ 

1 γηα θσηνγξαθίεο κφλν. 

2 γηα screenshots κφλν. 

3 γηα «άιιν» κφλν. 

4 γηα θσηνγξαθίεο θαη screenshots. 

5 γηα screenshots θαη «άιιν». 

6 γηα θσηνγξαθίεο θαη «άιιν». 

7 γηα θσηνγξαθίεο, screenshots, θαη 

«άιιν» (φια). 

privacy_filter Πξναηξεηηθή int Δπηζηξέθεη θσηνγξαθίεο πνπ ηαηξηάδνπλ 

κε έλα νξηζκέλν επίπεδν κπζηηθφηεηαο. 

Απηφ ηζρχεη κφλν θαηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε επηθπξσκέλεο θιήζεο 

γηα θσηνγξαθίεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ 

εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε . 

Έγθπξεο ηηκέο είλαη: 

1 δεκφζηεο θσηνγξαθίεο  

2 ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο νξαηέο ζηνπο 

θίινπο  

3 ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο νξαηέο ζηελ 

νηθνγέλεηα  

4 ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο νξαηέο ζηνπο 

θίινπο & ηελ νηθνγέλεηα  

5 απνιχησο ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο  

extras Πξναηξεηηθή list of : 

date_upload 

Μηα ιίζηα νξηνζεηεκέλε κε θφκκαηα ησλ 

επηπιένλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα 
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date_taken 

owner_name 

icon_server 

original_format 

last_update 

geo, tags 

machine_tags 

o_dims 

views 

media 

path_alias 

url_sq 

url_t 

url_s 

url_m 

url_o 

επηζηξέςεη γηα θάζε επηζηξεθφκελν 

αξρείν. Πξνο  ην παξφλ ππνζηεξίδνληαη 

ηα πεδία: Description,license, 

date_upload, date_taken, owner_name, 

icon_server, original_format, last_update, 

geo, tags, machine_tags, o_dims, views, 

media, path_alias, url_sq, url_t, url_s, 

url_m, url_o 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ γηα λα επηζηξέςεη 

αλά ζειίδα. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιεηθζεί, απφ πξνεπηινγή είλαη 100. 

Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 500. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

επηζηξνθή. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή  είλαη 1. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.people.getPhotosOf[270] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα θσηνγξαθηψλ πνπ πεξηέρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν κέινο ηνπ 

Flickr. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.people.getPhotosOf 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

user_id Ναη NSID To NSID ηνπ ρξήζηε ηνπ νπνίνπ ζα 

αλαδεηήζεη θσηνγξαθίεο. Ζ ηηκή ηνπ 

"me" ζα αλαδεηήζεη θσηνγξαθίεο ηνπ 

θαινχληνο ρξήζηε . 

extras Πξναηξεηηθή list of : 

date_upload 

date_taken 

owner_name 

icon_server 

original_format 

last_update 

geo, tags 

machine_tags 

o_dims 

views 

media 

Μηα ιίζηα νξηνζεηεκέλε κε θφκκαηα ησλ 

επηπιένλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα επηζηξέςεη 

γηα θάζε επηζηξεθφκελν αξρείν. Πξνο  ην 

παξφλ ππνζηεξίδνληαη ηα πεδία: 

Description, license, date_upload, 

date_taken, owner_name, icon_server, 

original_format, last_update, geo, tags, 

machine_tags, o_dims, views, media, 

path_alias, url_sq, url_t, url_s, url_m, 

url_o 
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path_alias 

url_sq 

url_t 

url_s 

url_m 

url_o 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ γηα λα επηζηξέςεη 

αλά ζειίδα. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιεηθζεί, απφ πξνεπηινγή είλαη 100. 

Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 500. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

επηζηξνθή. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή  είλαη 1. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.people.getPublicGroups [271] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηνλ θαηάινγν δεκφζησλ νκάδσλ πνπ έλαο ρξήζηεο είλαη κέινο. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.people.getPublicGroups 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

user_id Ναη NSID Σν NSID ηνπ ρξήζηε γηα ηνλ νπνίν λα πξνζθνκίζεη 

ηηο νκάδεο 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.people.getPublicPhotos [272] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα κε ηηο δεκφζηεο θσηνγξαθίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.people.getPublicPhotos 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύ

κελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

user_id Ναη NSID The NSID of the user who's photos to return.  

safe_search Πξναηξεηη

θή 

int ξχζκηζε αζθαινχο αλαδήηεζεο: 

1 γηα αζθαιή. 

2 γηα κέηξηα.  

3 γηα ηηο πεξηνξηζκέλεο. 

(εκείσζε: Un-authenticated θιήζεηο κπνξνχλ 

λα δνπλ κφλν αζθαιέο πεξηερφκελν.) 

extras Πξναηξεηη

θή 

list of : 

date_upload 

date_taken 

owner_name 

icon_server 

Μηα ιίζηα νξηνζεηεκέλε κε θφκκαηα ησλ 

επηπιένλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα επηζηξέςεη γηα 

θάζε επηζηξεθφκελν αξρείν. Πξνο  ην παξφλ 

ππνζηεξίδνληαη ηα πεδία: Description, 

 license, date_upload, date_taken, owner_name, 
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original_format 

last_update 

geo, tags 

machine_tags 

o_dims 

views 

media 

path_alias 

url_sq 

url_t 

url_s 

url_m 

url_o 

icon_server, original_format, last_update, geo, 

tags, machine_tags, o_dims, views, media, 

path_alias, url_sq, url_t, url_s, url_m, url_o 

per_page Πξναηξεηη

θή 

int Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ γηα λα επηζηξέςεη αλά 

ζειίδα. Αλ ην επηρείξεκα απηφ παξαιεηθζεί, 

απφ πξνεπηινγή είλαη 100. Ζ κέγηζηε 

επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 500. 

page Πξναηξεηη

θή 

int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα επηζηξνθή. 

Αλ ην επηρείξεκα απηφ παξαιείπεηαη, απφ 

πξνεπηινγή  είλαη 1. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.people.getUploadStatus[273] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε πνπ θαιεί ζρεηηθέο κε ηε κεηαθφξησζε 

θσηνγξαθίαο. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.people.getUploadStatus 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photos.getAllContexts[274] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη φια ηα νξαηά ζχλνια θαη pools πνπ αλήθεη ε θσηνγξαθίαο  

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.photos.getAllContexts 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string Ζ θσηνγξαθία γηα ηελ νπνία ζα επηζηξέςεη 

ηηο πιεξνθνξίεο  

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photos.getContactsPhotos[275] 

Πεξηγξαθή: Πξνζθνκίδεη κηα ιίζηα ησλ πξφζθαησλ θσηνγξαθηψλ απφ ηηο επαθέο ηνπ 

θαινχληνο ρξεζηψλ. 
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URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.photos.getContactsPhotos 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

count Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ γηα λα επηζηξέςεη. Ζ 

πξνεπηινγή είλαη 10, θαη ην κέγηζην 50. Απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν αλ single_photo δελ έρεη 

πεξαζηεί. 

just_friends Πξναηξεηηθή int 1: εκθαλίδεη κφλν ηηο θσηνγξαθίεο απφ ηνπο 

θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηα (εθηφο ησλ 

ηαθηηθψλ επαθψλ). 

single_photo Πξναηξεηηθή int Μφλν πξνζθνκίδεη κηα θσηνγξαθία (ηε πην 

πξφζθαηε) αλά επαθή, αληί φισλ ησλ 

θσηνγξαθηψλ θαηά ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά. 

include_self Πξναηξεηηθή int 1: Πεξηιακβάλεη θσηνγξαθίεο απφ ην ρξήζηε 

πνπ θαιεί. 

extras Πξναηξεηηθή list of : 

date_upload 

date_taken 

owner_name 

icon_server 

original_format 

last_update 

geo, tags 

machine_tags 

o_dims 

views 

media 

path_alias 

url_sq 

url_t 

url_s 

url_m 

url_o 

Μηα ιίζηα νξηνζεηεκέλε κε θφκκαηα ησλ 

επηπιένλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα επηζηξέςεη γηα 

θάζε επηζηξεθφκελν αξρείν. Πξνο  ην παξφλ 

ππνζηεξίδνληαη ηα πεδία: Description, 

 license, date_upload, date_taken, 

owner_name, icon_server, original_format, 

last_update, geo, tags, machine_tags, o_dims, 

views, media, path_alias, url_sq, url_t, url_s, 

url_m, url_o 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.photos.getContactsPublicPhotos [276] 

Πεξηγξαθή: Πξνζθνκίδεη έλαλ θαηάινγν πξφζθαησλ δεκφζησλ θσηνγξαθηψλ απφ ηηο επαθέο ελφο 

ρξήζηε. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.getContactsPublicPhotos 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί 

API  

ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 
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api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

user_id Ναη NSID The NSID of the user to fetch photos for. 

count Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ γηα λα επηζηξέςεη. Ζ 

πξνεπηινγή είλαη 10, θαη ην κέγηζην 50. Απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν αλ ην πεδίν «single_photo» 

δελ έρεη πεξαζηεί. 

just_friends Πξναηξεηηθή int 1: εκθαλίδεη κφλν ηηο θσηνγξαθίεο απφ ηνπο 

θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηα (εθηφο ησλ ηαθηηθψλ 

επαθψλ). 

single_photo Πξναηξεηηθή int Μφλν πξνζθνκίδεη κηα θσηνγξαθία (ηε πην 

πξφζθαηε) αλά επαθή, αληί φισλ ησλ 

θσηνγξαθηψλ θαηά ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά. 

include_self Πξναηξεηηθή int 1: Πεξηιακβάλεη θσηνγξαθίεο απφ ην ρξήζηε πνπ 

θαιεί. 

extras Πξναηξεηηθή list of : 

date_upload 

date_taken 

owner_name 

icon_server 

original_format 

last_update 

geo, tags 

machine_tags 

o_dims 

views 

media 

path_alias 

url_sq 

url_t 

url_s 

url_m 

url_o 

Μηα ιίζηα νξηνζεηεκέλε κε θφκκαηα ησλ 

επηπιένλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα επηζηξέςεη γηα 

θάζε επηζηξεθφκελν αξρείν. Πξνο  ην παξφλ 

ππνζηεξίδνληαη ηα πεδία: Description, 

  license, date_upload, date_taken, owner_name, 

icon_server, original_format, last_update, geo, 

tags, machine_tags, o_dims, views, media, 

path_alias, url_sq, url_t, url_s, url_m, url_o 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.photos.getContext[277] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηηο επφκελεο θαη πξνεγνχκελεο θσηνγξαθίεο γηα κηα θσηνγξαθία ζε 

έλα photostream 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.getContext  

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη NSID Σν id ηεο θσηνγξαθίαο γηα ηελ νπνία λα 

πξνζθνκίζεη ην πεξηερφκελν 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.photos.getCounts[278] 
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Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη έλαλ θαηάινγν πιήζνπο θσηνγξαθηψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν εχξνο 

εκεξνκεληψλ , γηα ην ρξήζηε πνπ θαιεί. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.getCounts 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

dates Πξναηξεηηθή list of Unix timestamps Μηα ιίζηα unix timestamps, πνπ 

δειψλεη ηηο πεξηφδνπο γηα λα 

επηζηξέςεη. Θα πξέπεη λα πεξαζηεί 

κε ηε κηθξφηεξε πξψηε 

taken_dates Πξναηξεηηθή list of mysql datetimes Μηα ιίζηα mysql datetimes, πνπ 

δειψλεη ηηο πεξηφδνπο γηα λα 

επηζηξέςεη. Θα πξέπεη λα πεξαζηεί 

κε ηε κηθξφηεξε πξψηε 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photos.getExif[279] 

Πεξηγξαθή: Αλαθηά έλαλ θαηάινγν εηηθεηψλ EXIF/TIFF/GPS γηα κηα δεδνκέλε 

θσηνγξαθία. Ο θαιψλ ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη ηελ άδεηα λα δεη ηε θσηνγξαθία  

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.getExif 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη αλ δίλεηαη ην ‗secret‘ 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη NSID Σν id ηεο θσηνγξαθίαο γηα ηελ νπνία λα 

πξνζθνκίζεη ηηο πιεξνθνξίεο  

secret Πξναηξεηηθή string Σν κπζηηθφ γηα ηε θσηνγξαθία. Δάλ ην ζσζηφ 

κπζηηθφ πεξαζηεί ν έιεγρνο αδεηψλ 

παξαιείπεηαη. Απηφ επηηξέπεη ηε «δηαλνκή» 

κεκνλσκέλσλ θσηνγξαθηψλ κε ηε βάζε ην id 

θαη ην κπζηηθφ. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.photos.getFavorites[280] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηνλ θαηάινγν αλζξψπσλ πνπ έρνπλ κηα δεδνκέλε θσηνγξαθία σο 

αγαπεκέλε. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.getFavorites 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 
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api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη NSID Σν id ηεο θσηνγξαθίαο γηα ηε φπνηα λα πξνζθνκίζεη 

ηε ιίζηα αλζξψπσλ πνπ ηελ έρνπλ σο αγαπεκέλε 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο ρξεζηψλ γηα λα επηζηξέςεη αλά ζειίδα. Ζ 

πξνεπηινγή είλαη 10, θαη ην κέγηζην 50.  

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα επηζηξνθή. Αλ ην 

επηρείξεκα απηφ παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή  

είλαη 1. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photos.getInfo[281] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κηα θσηνγξαθία. Ο θαιψλ ρξήζηεο πξέπεη λα 

δηαζέηεη άδεηα γηα λα δεη ηε θσηνγξαθία. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.getInfo  

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη αλ δίλεηαη ην ‗secret‘ 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη NSID Σν id ηεο θσηνγξαθίαο γηα ηελ νπνία λα 

πξνζθνκίζεη ηηο πιεξνθνξίεο  

secret Πξναηξεηηθή string Σν κπζηηθφ γηα ηε θσηνγξαθία. Δάλ ην ζσζηφ 

κπζηηθφ πεξαζηεί ν έιεγρνο αδεηψλ παξαιείπεηαη. 

Απηφ επηηξέπεη ηε «δηαλνκή» κεκνλσκέλσλ 

θσηνγξαθηψλ κε ηε βάζε ην id θαη ην κπζηηθφ. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photos.getNotInSet[282] 

Πεξηγξαθή: Returns a list of your photos that are not part of any sets. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.getNotInSet  

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

min_upload_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία upload. 

Φσηνγξαθίεο κε upload εκεξνκελία 

κεγαιχηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή ζα 

επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα 

πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή ελφο unix 

timestamp. 

max_upload_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία upload. 

Φσηνγξαθίεο κε upload εκεξνκελία 

κηθξφηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή ζα 

επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα 

πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή ελφο unix 

timestamp. 
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min_taken_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία ιήςεο. 

Φσηνγξαθίεο κε εκεξνκελία ιήςεο 

κεγαιχηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή ζα 

επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα 

πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή ελφο mysql 

datetime. 

max_taken_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία ιήςεο. 

Φσηνγξαθίεο κε εκεξνκελία ιήςεο 

κηθξφηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή ζα 

επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα 

πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή ελφο mysql 

datetime. 

privacy_filter Πξναηξεηηθή int Δπηζηξέθεη θσηνγξαθίεο πνπ 

ηαηξηάδνπλ κε έλα νξηζκέλν επίπεδν 

κπζηηθφηεηαο. Απηφ ηζρχεη κφλν θαηά 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηθπξσκέλεο 

θιήζεο γηα θσηνγξαθίεο πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ authenticated ρξήζηε . 

Έγθπξεο ηηκέο είλαη: 

1 δεκφζηεο θσηνγξαθίεο  

2 ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο νξαηέο 

ζηνπο θίινπο  

3 ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο νξαηέο ζηελ 

νηθνγέλεηα  

4 ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο νξαηέο 

ζηνπο θίινπο & ηελ νηθνγέλεηα  

5 απνιχησο ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο  

extras Πξναηξεηηθή list of : 

date_upload 

date_taken 

owner_name 

icon_server 

original_format 

last_update 

geo, tags 

machine_tags 

o_dims 

views 

media 

path_alias 

url_sq 

url_t 

url_s 

url_m 

url_o 

Μηα ιίζηα νξηνζεηεκέλε κε θφκκαηα 

ησλ επηπιένλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα 

επηζηξέςεη γηα θάζε επηζηξεθφκελν 

αξρείν. Πξνο  ην παξφλ 

ππνζηεξίδνληαη ηα πεδία: Description, 

license, date_upload, date_taken, 

owner_name, icon_server, 

original_format, last_update, geo, 

tags, machine_tags, o_dims, views, 

media, path_alias, url_sq, url_t, url_s, 

url_m, url_o 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ γηα λα 

επηζηξέςεη αλά ζειίδα. Αλ ην 

επηρείξεκα απηφ παξαιεηθζεί, απφ 

πξνεπηινγή είλαη 100. Ζ κέγηζηε 

επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 500. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

επηζηξνθή. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 
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παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή  είλαη 

1. 

media Πξναηξεηηθή ‗all‘, ‗photos‘, ‗videos‘ Φηιηξάξεη ηα απνηειέζκαηα αλά ηχπν 

πνιπκέζνπ. Οη πηζαλέο ηηκέο είλαη 

φιεο (πξνεπηινγή), θσηνγξαθίεο ή 

βίληεν 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.photos.getPerms[283] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηα δηθαηψκαηα γηα κηα θσηνγξαθία. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.getPerms 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη NSID Σν id ηεο θσηνγξαθίαο γηα ηελ νπνία 

επηζηξέθεη ηα δηθαηψκαηα. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.photos.getRecent[284] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη έλαλ θαηάινγν ησλ πην πξφζθαησλ δεκφζησλ θσηνγξαθηψλ πνπ 

θνξηψλνληαη ζην Flickr. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.getRecent  

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

extras Πξναηξεηηθή list of : 

date_upload 

date_taken 

owner_name 

icon_server 

original_format 

last_update 

geo, tags 

machine_tags 

o_dims 

views 

media 

path_alias 

url_sq 

url_t 

url_s 

url_m 

Μηα ιίζηα νξηνζεηεκέλε κε θφκκαηα ησλ 

επηπιένλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα επηζηξέςεη 

γηα θάζε επηζηξεθφκελν αξρείν. Πξνο  ην 

παξφλ ππνζηεξίδνληαη ηα πεδία: 

Description, license, date_upload, 

date_taken, owner_name, icon_server, 

original_format, last_update, geo, tags, 

machine_tags, o_dims, views, media, 

path_alias, url_sq, url_t, url_s, url_m, url_o 
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url_o 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ γηα λα επηζηξέςεη 

αλά ζειίδα. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιεηθζεί, απφ πξνεπηινγή είλαη 100. Ζ 

κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 500. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

επηζηξνθή. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή  είλαη 1. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photos.getSizes[285] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηα δηαζέζηκα κεγέζε γηα κηα θσηνγξαθία. Ο θαιψλ ρξήζηεο πξέπεη 

λα έρεη ηελ άδεηα λα δεη ηε θσηνγξαθία 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.getSizes 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη NSID Σν id ηεο θσηνγξαθίαο γηα ηελ νπνία λα 

πξνζθνκίζεη ηηο πιεξνθνξίεο κεγέζνπο  

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photos.getUntagged[286] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη έλαλ θαηάινγν θσηνγξαθηψλ ηνπ ρξήζηε πνπ δελ έρνπλ εηηθέηεο. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.getUntagged  

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

min_upload_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία upload. 

Φσηνγξαθίεο κε upload εκεξνκελία 

κεγαιχηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή ζα 

επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα 

πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή ελφο unix 

timestamp. 

max_upload_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία upload. 

Φσηνγξαθίεο κε upload εκεξνκελία 

κηθξφηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή ζα 

επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα 

πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή ελφο unix 

timestamp. 

min_taken_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία ιήςεο. 

Φσηνγξαθίεο κε εκεξνκελία ιήςεο 

κεγαιχηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή ζα 

επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα 

πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή ελφο mysql 
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datetime. 

max_taken_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία ιήςεο. 

Φσηνγξαθίεο κε εκεξνκελία ιήςεο 

κηθξφηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή ζα 

επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα 

πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή ελφο mysql 

datetime. 

privacy_filter Πξναηξεηηθή int Δπηζηξέθεη θσηνγξαθίεο πνπ 

ηαηξηάδνπλ κε έλα νξηζκέλν επίπεδν 

κπζηηθφηεηαο. Απηφ ηζρχεη κφλν θαηά 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηθπξσκέλεο 

θιήζεο γηα θσηνγξαθίεο πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ authenticated ρξήζηε . 

Έγθπξεο ηηκέο είλαη: 

1 δεκφζηεο θσηνγξαθίεο  

2 ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο νξαηέο 

ζηνπο θίινπο  

3 ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο νξαηέο ζηελ 

νηθνγέλεηα  

4 ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο νξαηέο 

ζηνπο θίινπο & ηελ νηθνγέλεηα  

5 απνιχησο ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο  

extras Πξναηξεηηθή list of : 

date_upload 

date_taken 

owner_name 

icon_server 

original_format 

last_update 

geo, tags 

machine_tags 

o_dims 

views 

media 

path_alias 

url_sq 

url_t 

url_s 

url_m 

url_o 

Μηα ιίζηα νξηνζεηεκέλε κε θφκκαηα 

ησλ επηπιένλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα 

επηζηξέςεη γηα θάζε επηζηξεθφκελν 

αξρείν. Πξνο  ην παξφλ 

ππνζηεξίδνληαη ηα πεδία: Description, 

license, date_upload, date_taken, 

owner_name, icon_server, 

original_format, last_update, geo, 

tags, machine_tags, o_dims, views, 

media, path_alias, url_sq, url_t, url_s, 

url_m, url_o 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ γηα λα 

επηζηξέςεη αλά ζειίδα. Αλ ην 

επηρείξεκα απηφ παξαιεηθζεί, απφ 

πξνεπηινγή είλαη 100. Ζ κέγηζηε 

επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 500. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

επηζηξνθή. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή  είλαη 

1. 

media Πξναηξεηηθή ‗all‘, ‗photos‘, ‗videos‘ Φηιηξάξεη ηα απνηειέζκαηα αλά ηχπν 

πνιπκέζνπ. Οη πηζαλέο ηηκέο είλαη 

φιεο (πξνεπηινγή), θσηνγξαθίεο ή 
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βίληεν 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photos.getWithGeoData[287] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα κε geo-tagged θσηνγξαθίεο ηνπ θαινχληα ρξήζηε. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.getWithGeoData  

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

min_upload_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία upload. 

Φσηνγξαθίεο κε upload εκεξνκελία 

κεγαιχηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή 

ζα επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα 

πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή ελφο unix 

timestamp. 

max_upload_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία upload. 

Φσηνγξαθίεο κε upload εκεξνκελία 

κηθξφηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή 

ζα επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα 

πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή ελφο unix 

timestamp. 

min_taken_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία ιήςεο. 

Φσηνγξαθίεο κε εκεξνκελία ιήςεο 

κεγαιχηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή 

ζα επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα 

πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή ελφο mysql 

datetime. 

max_taken_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία ιήςεο. 

Φσηνγξαθίεο κε εκεξνκελία ιήςεο 

κηθξφηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή 

ζα επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα 

πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή ελφο mysql 

datetime. 

privacy_filter Πξναηξεηηθή int Δπηζηξέθεη θσηνγξαθίεο πνπ 

ηαηξηάδνπλ κε έλα νξηζκέλν επίπεδν 

κπζηηθφηεηαο. Απηφ ηζρχεη κφλν 

θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

επηθπξσκέλεο θιήζεο γηα 

θσηνγξαθίεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ 

authenticated ρξήζηε . 

Έγθπξεο ηηκέο είλαη: 

1 δεκφζηεο θσηνγξαθίεο  

2 ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο νξαηέο 

ζηνπο θίινπο  

3 ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο νξαηέο 

ζηελ νηθνγέλεηα  

4 ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο νξαηέο 

ζηνπο θίινπο & ηελ νηθνγέλεηα  
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5 απνιχησο ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο  

extras Πξναηξεηηθή list of : 

date_upload 

date_taken 

owner_name 

icon_server 

original_format 

last_update 

geo, tags 

machine_tags 

o_dims 

views 

media 

path_alias 

url_sq 

url_t 

url_s 

url_m 

url_o 

Μηα ιίζηα νξηνζεηεκέλε κε 

θφκκαηα ησλ επηπιένλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζα επηζηξέςεη γηα 

θάζε επηζηξεθφκελν αξρείν. Πξνο  

ην παξφλ ππνζηεξίδνληαη ηα πεδία: 

Description, license, date_upload, 

date_taken, owner_name, 

icon_server, original_format, 

last_update, geo, tags, 

machine_tags, o_dims, views, 

media, path_alias, url_sq, url_t, 

url_s, url_m, url_o 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ γηα λα 

επηζηξέςεη αλά ζειίδα. Αλ ην 

επηρείξεκα απηφ παξαιεηθζεί, απφ 

πξνεπηινγή είλαη 100. Ζ κέγηζηε 

επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 500. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

επηζηξνθή. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή  

είλαη 1. 

media Πξναηξεηηθή ‗all‘, ‗photos‘, ‗videos‘ Φηιηξάξεη ηα απνηειέζκαηα αλά 

ηχπν πνιπκέζνπ. Οη πηζαλέο ηηκέο 

είλαη φιεο (πξνεπηινγή), 

θσηνγξαθίεο ή βίληεν 

sort Πξναηξεηηθή date-posted-asc, 

 date-posted-desc,  

date-taken-asc, 

 date-taken-desc, 

interestingness-desc,  

interestingness-asc. 

Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία λα 

ηαμηλνκήζεη ηηο επηζηξεθφκελεο 

θσηνγξαθίεο. Δμνξηζκνχ είλαη:     

date-posted-desc. Οη πηζαλέο  ηηκέο 

είλαη:      date-posted-asc, date-

posted-desc, date-taken-asc, date-

taken-desc, interestingness-desc, θαη 

interestingness-asc. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photos.getWithoutGeoData[288] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα κε ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ θαινχληα ρξήζηε νη νπνίεο δελ 

έρνπλ γίλεη geo-tagged. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.getWithoutGeoData  

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 
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api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

min_upload_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία upload. 

Φσηνγξαθίεο κε upload εκεξνκελία 

κεγαιχηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή 

ζα επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα 

πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή ελφο unix 

timestamp. 

max_upload_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία upload. 

Φσηνγξαθίεο κε upload εκεξνκελία 

κηθξφηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή 

ζα επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα 

πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή ελφο unix 

timestamp. 

min_taken_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία ιήςεο. 

Φσηνγξαθίεο κε εκεξνκελία ιήςεο 

κεγαιχηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή 

ζα επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα 

πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή ελφο mysql 

datetime. 

max_taken_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία ιήςεο. 

Φσηνγξαθίεο κε εκεξνκελία ιήςεο 

κηθξφηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή 

ζα επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα 

πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή ελφο mysql 

datetime. 

privacy_filter Πξναηξεηηθή int Δπηζηξέθεη θσηνγξαθίεο πνπ 

ηαηξηάδνπλ κε έλα νξηζκέλν επίπεδν 

κπζηηθφηεηαο. Απηφ ηζρχεη κφλν 

θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

επηθπξσκέλεο θιήζεο γηα 

θσηνγξαθίεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ 

authenticated ρξήζηε . 

Έγθπξεο ηηκέο είλαη: 

1 δεκφζηεο θσηνγξαθίεο  

2 ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο νξαηέο 

ζηνπο θίινπο  

3 ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο νξαηέο 

ζηελ νηθνγέλεηα  

4 ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο νξαηέο 

ζηνπο θίινπο & ηελ νηθνγέλεηα  

5 απνιχησο ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο  

extras Πξναηξεηηθή list of : 

date_upload 

date_taken 

owner_name 

icon_server 

original_format 

last_update 

geo, tags 

machine_tags 

o_dims 

views 

Μηα ιίζηα νξηνζεηεκέλε κε 

θφκκαηα ησλ επηπιένλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζα επηζηξέςεη γηα 

θάζε επηζηξεθφκελν αξρείν. Πξνο  

ην παξφλ ππνζηεξίδνληαη ηα πεδία: 

Description, license, date_upload, 

date_taken, owner_name, 

icon_server, original_format, 

last_update, geo, tags, 

machine_tags, o_dims, views, 

media, path_alias, url_sq, url_t, 
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media 

path_alias 

url_sq 

url_t 

url_s 

url_m 

url_o 

url_s, url_m, url_o 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ γηα λα 

επηζηξέςεη αλά ζειίδα. Αλ ην 

επηρείξεκα απηφ παξαιεηθζεί, απφ 

πξνεπηινγή είλαη 100. Ζ κέγηζηε 

επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 500. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

επηζηξνθή. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή  

είλαη 1. 

media Πξναηξεηηθή ‗all‘, ‗photos‘, ‗videos‘ Φηιηξάξεη ηα απνηειέζκαηα αλά 

ηχπν πνιπκέζνπ. Οη πηζαλέο ηηκέο 

είλαη φιεο (πξνεπηινγή), 

θσηνγξαθίεο ή βίληεν 

sort Πξναηξεηηθή date-posted-asc, 

 date-posted-desc,  

date-taken-asc, 

 date-taken-desc, 

interestingness-desc,  

interestingness-asc. 

Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία λα 

ηαμηλνκήζεη ηηο επηζηξεθφκελεο 

θσηνγξαθίεο. Δμνξηζκνχ είλαη:     

date-posted-desc. Οη πηζαλέο ηηκέο 

είλαη:      date-posted-asc, date-

posted-desc, date-taken-asc, date-

taken-desc, interestingness-desc, θαη 

interestingness-asc. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.photos.recentlyUpdated[289] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη θσηνγξαθίεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί πξφζθαηα ή πνπ έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί πξφζθαηα.  

Πξφζθαηα ηξνπνπνηεκέλε κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ηα κεηά-δεδνκέλα ηεο 

θσηνγξαθίαο (ηίηινο, Πεξηγξαθή, εηηθέηεο) κπνξεί λα έρνπλ αιιάμεη ή έλα ζρφιην 

έρεη πξνζηεζεί  

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.recentlyUpdated  

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

min_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Έλα Unix timestamp πνπ πξνζδηνξίδεη 

ηε ρξνλνινγία κεηά απφ ηελ νπνία ζα 

εμεηαζηνχλ πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο.. 

extras Πξναηξεηηθή list of : 

date_upload 

date_taken 

Μηα ιίζηα νξηνζεηεκέλε κε θφκκαηα 

ησλ επηπιένλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα 

επηζηξέςεη γηα θάζε επηζηξεθφκελν 
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owner_name 

icon_server 

original_format 

last_update 

geo, tags 

machine_tags 

o_dims 

views 

media 

path_alias 

url_sq 

url_t 

url_s 

url_m 

url_o 

αξρείν. Πξνο  ην παξφλ 

ππνζηεξίδνληαη ηα πεδία: Description, 

license, date_upload, date_taken, 

owner_name, icon_server, 

original_format, last_update, geo, tags, 

machine_tags, o_dims, views, media, 

path_alias, url_sq, url_t, url_s, url_m, 

url_o 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ γηα λα 

επηζηξέςεη αλά ζειίδα. Αλ ην 

επηρείξεκα απηφ παξαιεηθζεί, απφ 

πξνεπηινγή είλαη 100. Ζ κέγηζηε 

επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 500. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

επηζηξνθή. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή  είλαη 

1. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photos.search[290] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα κε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ηαηξηάδνπλ θάπνηα θξηηήξηα. 

Μφλν θσηνγξαθίεο νξαηέο ζηνλ θαινχληα ρξήζηε ζα επηζηξαθνχλ. Γηα λα 

επηζηξαθνχλ ηδησηηθέο ή εκη-ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο, ν ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη 

δηθαηψκαηα «αλάγλσζεο», θαη λα έρεη ηελ άδεηα λα δεη ηηο θσηνγξαθίεο. 

Υσξίο εμνπζηνδφηεζε θιήζεηο ζα επηζηξέςνπλ κφλν ηηο δεκφζηεο 

θσηνγξαθίεο. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.search 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

user_id Πξναηξεηηθή NSID Ζ NSID ηνπ ρξήζηε ζηνπ νπνίνπ ηεο 

θσηνγξαθίεο ζα γίλεη ε αλαδήηεζε. 

Δάλ απηή ε παξάκεηξνο δελ έρεη 

νξηζηεί νη δεκφζηεο θσηνγξαθίεο φισλ 

ησλ ρξεζηψλ ζα αλαδεηεζνχλ. Ζ ηηκή 

ηνπ "me" ζα ςάμεη ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ 

θαινχληνο ρξήζηε . 

min_upload_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία upload. 

Φσηνγξαθίεο κε upload εκεξνκελία 

κεγαιχηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή ζα 

επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα πξέπεη 

λα έρεη ηε κνξθή ελφο unix timestamp. 
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max_upload_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία upload. 

Φσηνγξαθίεο κε upload εκεξνκελία 

κηθξφηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή ζα 

επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα πξέπεη 

λα έρεη ηε κνξθή ελφο unix times tamp. 

min_taken_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία ιήςεο. 

Φσηνγξαθίεο κε εκεξνκελία ιήςεο 

κεγαιχηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή ζα 

επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα πξέπεη 

λα έρεη ηε κνξθή ελφο mysql datetime. 

max_taken_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία ιήςεο. 

Φσηνγξαθίεο κε εκεξνκελία ιήςεο 

κηθξφηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή ζα 

επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα πξέπεη 

λα έρεη ηε κνξθή ελφο mysql datetime. 

tags Πξναηξεηηθή list of strings Μηα ιίζηα νξηνζεηεκέλε κε θφκκαηα 

ησλ εηηθεηψλ. Φσηνγξαθίεο κε κία ή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλσηέξσ εηηθέηεο 

ζα επηζηξαθεί. Δίλαη δπλαηφλ λα 

εμαηξεζνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

ηαηξηάδνπλ κε θάπνηνλ φξν κε έλα 

ραξαθηήξα ‗-‗  

tag_mode Πξναηξεηηθή ‗any‘ ,‘all‘ Δίηε 'any' γηα OR ζπλδπαζκφ ησλ 

εηηθεηψλ είηε ‗all‘ γηα AND  

ζπλδπαζκφ. Ζ πξνεπηινγή είλαη ‗any‘. 

text Πξναηξεηηθή string Μηα αλαδήηεζε θεηκέλνπ. Οη 

θσηνγξαθίεο ν ησλ νπνίσλ ηίηινο, 

πεξηγξαθή ή νη εηηθέηεο πεξηέρνπλ ην 

θείκελν ζα επηζηξαθνχλ. Ο ρξήζηεο 

κπνξεί λα απνθιείζεη ηα απνηειέζκαηα 

πνπ ηαηξηάδνπλ κε έλαλ φξν κε ‗-‗ 

ραξαθηήξα. 

licence Πξναηξεηηθή string Σν id ηεο άδεηαο γηα ηηο θσηνγξαθίεο. 

Πνιιαπιέο άδεηεο κπνξνχλ λα 

ρσξίδνληαη κε θφκκαηα. 

privacy_filter Πξναηξεηηθή int Δπηζηξέθεη θσηνγξαθίεο πνπ 

ηαηξηάδνπλ κε έλα νξηζκέλν επίπεδν 

κπζηηθφηεηαο. Απηφ ηζρχεη κφλν θαηά 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηθπξσκέλεο 

θιήζεο γηα θσηνγξαθίεο πνπ αλήθνπλ 

ζηνλ authenticated ρξήζηε . 

Έγθπξεο ηηκέο είλαη: 

1 δεκφζηεο θσηνγξαθίεο  

2 ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο νξαηέο ζηνπο 

θίινπο  

3 ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο νξαηέο ζηελ 

νηθνγέλεηα  

4 ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο νξαηέο ζηνπο 

θίινπο & ηελ νηθνγέλεηα  

5 απνιχησο ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο  

bbox Πξναηξεηηθή list of 4 values 

defining the 

Μηα ιίζηα νξηνζεηεκέλε κε θφκκαηα 

ησλ 4 ηηκψλ πνπ νξίδνπλ ην 
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Bounding Box πεξίγξακκα ηεο πεξηνρήο πνπ ζα γίλεη 

αλαδήηεζε. 

Οη 4 αμίεο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θάησ 

αξηζηεξή γσλία ηνπ πιαηζίνπ θαη ηελ 

επάλσ δεμηά γσλία: 

 

minimum_longitude, 

minimum_lat itude, 

maximum_longitude, 

maximum_lat itude.  

 

Σν γεσγξαθηθφ κήθνο έρεη εχξνο -180 

έσο 180, θαη ην γεσγξαθηθφ πιάηνο -90 

έσο 90. 

 Ζ πξνεπηινγή είλαη -180, -90, 180, 90 

εάλ δελ πξνζδηνξίδνληαη. 

 

Αληίζεηα κε ηηο ζπλεζηζκέλεο 

αλαδεηήζεηο θσηνγξαθηψλ, νη 

αλαδεηήζεηο geo (ή bounding box) ζα 

επηζηξέςνπλ κφλν 250 απνηειέζκαηα 

αλά ζειίδα. 

 

Οη αλαδεηήζεηο Geo απαηηνχλ θάπνην 

είδνο πεξηνξηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα 

απνηξαπεί ε ππεξθφξησζε ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ.  

extras Πξναηξεηηθή list of : 

date_upload 

date_taken 

owner_name 

icon_server 

original_format 

last_update 

geo, tags 

machine_tags 

o_dims 

views 

media 

path_alias 

url_sq 

url_t 

url_s 

url_m 

url_o 

Μηα ιίζηα νξηνζεηεκέλε κε θφκκαηα 

ησλ επηπιένλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα 

επηζηξέςεη γηα θάζε επηζηξεθφκελν 

αξρείν. Πξνο  ην παξφλ ππνζηεξίδνληαη 

ηα πεδία: Description, license, 

date_upload, date_taken, owner_name, 

icon_server, original_format, 

last_update, geo, tags, machine_tags, 

o_dims, views, media, path_alias, 

url_sq, url_t, url_s, url_m, url_o 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ γηα λα 

επηζηξέςεη αλά ζειίδα. Αλ ην 

επηρείξεκα απηφ παξαιεηθζεί, απφ 

πξνεπηινγή είλαη 100. Ζ κέγηζηε 

επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 500. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

επηζηξνθή. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 
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παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή  είλαη 1. 

media Πξναηξεηηθή ‗all‘, ‗photos‘, 

‗videos‘ 

Φηιηξάξεη ηα απνηειέζκαηα αλά ηχπν 

πνιπκέζνπ. Οη πηζαλέο ηηκέο είλαη φιεο 

(πξνεπηινγή), θσηνγξαθίεο ή βίληεν  

sort Πξναηξεηηθή date-posted-asc, 

 date-posted-desc,  

date-taken-asc, 

 date-taken-desc, 

interestingness-

desc,  

interestingness-

asc. 

Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία λα ηαμηλνκήζεη 

ηηο επηζηξεθφκελεο θσηνγξαθίεο. 

Δμνξηζκνχ είλαη:      date-posted-desc 

(εθηφο ζηελ αλαδήηεζε geo, νπφηε ε 

πξνεπηιεγκέλε ηαμηλφκεζε είλαη κε 

αχμνπζα απφζηαζε απφ ην ζεκείν πνπ 

θαζνξίδεηαη). Οη πηζαλέο ηηκέο είλαη: 

date-posted-asc, date-posted-desc, date-

taken-asc, date-taken-desc, 

interestingness-desc, interestingness-

asc, θαη relevance. 

safe_search Πξναηξεηηθή int ξχζκηζε αζθαινχο αλαδήηεζεο: 

1 γηα αζθαιή. 

2 γηα κέηξηα.  

3 γηα ηηο πεξηνξηζκέλεο. 

(εκείσζε: Un-authenticated θιήζεηο 

κπνξνχλ λα δνπλ κφλν αζθαιέο  

πεξηερφκελν.) 

accurancy Πξναηξεηηθή int Καηαγξακκέλν επίπεδν αθξίβεηαο ησλ 

θσηνγξαθηψλ πνπ ελεκεξψλνληαη. Σν 

παγθφζκην επίπεδν είλαη 1, ε ρψξα 

είλαη ~3, πεξηνρή ~6, πφιε ~11, νδφο 

~16. ε πξνεπηινγή είλαη 16 αλ δελ 

πξνζδηνξίδεηαη. 

content_Σύπνο Πξναηξεηηθή int Σχπνο πεξηερνκέλνπ 

1 γηα θσηνγξαθίεο κφλν. 

2 γηα screenshots κφλν. 

3 γηα «άιιν» κφλν. 

4 γηα θσηνγξαθίεο θαη screenshots. 

5 γηα screenshots θαη «άιιν». 

6 γηα θσηνγξαθίεο θαη «άιιν». 

7 γηα θσηνγξαθίεο, screenshots, θαη 

«άιιν» (φια). 

machine_tags Πξναηξεηηθή -- Δθηφο απφ ην πέξαζκα ζε κηα πιήξσο 

δηακνξθσκέλε machine tag κηα εηδηθή 

ζχληαμε γηα ηελ αλαδήηεζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο: 

 

εχξεζε θσηνγξαθηψλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ην "dc" namespace :: "machine_tags" 

=> "dc:" 

εχξεζε θσηνγξαθηψλ κε έλαλ ηίηιν ζην 

'dc' namespace : "machine_tags" => 

"dc:title=" 

εχξεζε θσηνγξαθηψλ κε ηίηιν "mr. 

camera" in the 'dc' namespace : 

"machine_tags" => "dc:title=\"mr. 

camera\" 
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εχξεζε θσηνγξαθηψλ ησλ νπνίσλ ε 

ηηκή είλαη "mr. camera" : 

"machine_tags" => "*:*=\"mr. 

camera\"" 

εχξεζε θσηνγξαθηψλ πνπ έρνπλ έλαλ 

ηίηιν , ζε θάζε namespace : 

"machine_tags" => "*:title=" 

εχξεζε θσηνγξαθηψλ πνπ έρνπλ έλαλ 

ηίηιν, ζε θάζε namespace ησλ νπνίσλ ε 

ηηκή είλαη "mr. camera" : 

"machine_tags" => "*:title=\"mr. 

camera\"" 

εχξεζε θσηνγξαθηψλ, in the 'dc' 

namespace ησλ νπνίσλ ε ηηκή είλαη 

"mr. camera" : "machine_tags" => 

"dc:*=\"mr. camera\"" 

 

machine_tag_mode Πξναηξεηηθή ‗any‘,‘all‘ Δίηε 'any' γηα OR ζπλδπαζκφ ησλ 

εηηθεηψλ είηε ‗all‘ γηα AND  

ζπλδπαζκφ. Ζ πξνεπηινγή είλαη ‗any‘. 

group_id Πξναηξεηηθή string ην id κηαο νκάδαο ζηεο νπνίαο ην pool 

γίλεηαη  αλαδήηεζε. Αλ νξίδεηαη, κφλν 

νη θσηνγξαθίεο πνπ δεκνζηεχηεθαλ 

ζην pool ηεο νκάδαο ζα επηζηξαθνχλ. 

woe_id Πξναηξεηηθή 32-bit identifier Έλα ηξηαληαδπάκπηην πξνζδηνξηζηηθφ 

πνπ αληηπξνζσπεχεη απνθιεηζηηθά 

ρσξηθέο νληφηεηεο. (Γελ 

ρξεζηκνπνηείηαη εάλ ην επηρείξεκα 

bbox είλαη παξφλ). 

 

place_id Πξναηξεηηθή int έλα Flickr place id. (Γελ 

ρξεζηκνπνηείηαη εάλ ην επηρείξεκα 

bbox είλαη παξφλ). 

 

has_geo Πξναηξεηηθή 1,0 Κάζε θσηνγξαθία πνπ έρεη γίλεη 

geotagged, ή αλ ε ηηκή είλαη "0" θάζε 

θσηνγξαθία πνπ δελ έρεη γίλεη 

geotagged. 

geo_context Πξναηξεηηθή int Σν Geo context είλαη κηα αξηζκεηηθή 

αμία πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 

geotagginess ηεο θσηνγξαθίαο πέξα 

απφ ην γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη ην 

γεσγξαθηθφ κήθνο. Γηα παξάδεηγκα, 

κπνξεί λα ζειήζεηε λα ςάμεηε γηα ηηο 

θσηνγξαθίεο πνπ ειήθζεζαλ ―ζε 

εζσηεξηθνχο ρψξνπο" ή "έμσ".  

 

Ο ηξέρνλ θαηάινγνο αλαγλσξηζηηθψλ 

είλαη: 

 0, δελ νξίδεηαη.  
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1, ζην εζσηεξηθφ.  

2, ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. 

 

 

lat Πξναηξεηηθή decimal Έλα έγθπξν γεσγξαθηθφ πιάηνο, ζε 

δεθαδηθή κνξθή, γηα ηηο αθηηλσηέο 

αλαδεηήζεηο geo. 

lon Πξναηξεηηθή decimal Έλα έγθπξν γεσγξαθηθφ κήθνο, ζε 

δεθαδηθή κνξθή, γηα ηηο αθηηλσηέο 

αλαδεηήζεηο geo. 

radius Πξναηξεηηθή int Μηα έγθπξε αθηίλα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο geo 

αλαδεηήζεηο, κεγαιχηεξε απφ ην κεδέλ 

θαη ιηγφηεξν απφ 20 κίιηα (ή 32 

ρηιηφκεηξα), γηα ρξήζε κε ην ζεκείν 

ζην νπνίν γίλεηαη ε αλαδήηεζε geo. Ζ 

πξνεπηιεγκέλε ηηκή είλαη 5 

(ρηιηφκεηξα). 

radius_units Πξναηξεηηθή ‗mi,‘km‘ Ζ κνλάδα κέηξεζεο, γηα ηηο αθηηλσηέο 

αλαδεηήζεηο geo. Οη έγθπξεο επηινγέο 

είλαη "mi" (κίιηα) θαη "km" 

(ρηιηφκεηξα). Ζ πξνεπηινγή είλαη "km". 

is_commons Πξναηξεηηθή boolean Πεξηνξίδεη ην πεδίν ηεο έξεπλαο κφλν 

θσηνγξαθίεο πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ 

Flickr Commons. Πξνεπηινγή είλαη 

ρη. 

is_getty Πξναηξεηηθή boolean Πεξηνξίδεη ην πεδίν ηεο έξεπλαο κφλν 

θσηνγξαθίεο πνπ είλαη πξνο πψιεζε 

ζην Getty. Πξνεπηινγή είλαη ρη. 

in_gallery Πξναηξεηηθή boolean Πεξηνξίδεη ην πεδίν ηεο έξεπλαο κφλν 

θσηνγξαθίεο πνπ είλαη ζε κηα γθαιεξί. 

Πξνεπηινγή είλαη ρη. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photos.comments.getList[291] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηα ζρφιηα γηα κηα θσηνγξαθία. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.photos.comments.getList 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Πξναηξεηηθή string Σν id ηεο θσηνγξαθίαο γηα ηελ 

νπνία λα πξνζθνκίζεη ηα ζρφιηα 

min_comment_date Πξναηξεηηθή Unix timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία πνπ έλα 

ζρφιην πξνζηέζεθε.  

max_comment_date Πξναηξεηηθή Unix timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία πνπ έλα 

ζρφιην πξνζηέζεθε. 
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Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photos.comments.getRecentForContacts [292] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηνλ θαηάινγν θσηνγξαθηψλ πνπ αλήθνπλ ζηηο επαθέο ηνπ ρξήζηε 

πνπ έρνπλ ζρνιηαζηεί πξφζθαηα. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= 

flickr.photos.comments.getRecentForContacts 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

date_lastcomment Πξναηξεηηθή timestamp Πεξηνξίδεη ην resultset ζηηο 

θσηνγξαθίεο πνπ έρνπλ ζρνιηαζηεί 

απφ απηήλ ηελ εκεξνκελία. Ζ 

εκεξνκελία πξέπεη λα είλαη ππφ 

κνξθή timestamp ηεο Unix.  

Ζ πξνεπηινγή, θαη ην κέγηζην φθζεη 

είλαη (1) ψξα. 

contacts_filter Πξναηξεηηθή list of NSIDs Μηα ιίζηα ρσξηζκέλε κε θφκκαηα ησλ 

NSIDs επαθψλ γηα λα πεξηνξίζεη ην 

πεδίν εθαξκνγήο ηεο αλαδήηεζεο. 

extras Πξναηξεηηθή list of : 

date_upload 

date_taken 

owner_name 

icon_server 

original_format 

last_update 

geo, tags 

machine_tags 

o_dims 

views 

media 

path_alias 

url_sq 

url_t 

url_s 

url_m 

url_o 

Μηα ιίζηα νξηνζεηεκέλε κε θφκκαηα 

ησλ επηπιένλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα 

επηζηξέςεη γηα θάζε επηζηξεθφκελν 

αξρείν. Πξνο ην παξφλ 

ππνζηεξίδνληαη ηα πεδία: Description, 

license, date_upload, date_taken, 

owner_name, icon_server, 

original_format, last_update, geo, 

tags, machine_tags, o_dims, views, 

media, path_alias, url_sq, url_t, url_s, 

url_m, url_o 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ γηα λα 

επηζηξέςεη αλά ζειίδα. Αλ ην 

επηρείξεκα απηφ παξαιεηθζεί, απφ 

πξνεπηινγή είλαη 100. Ζ κέγηζηε 

επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 500. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

επηζηξνθή. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή  είλαη 

1. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photos.geo.getLocation[293] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηα ζηνηρεία geo (γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη γεσγξαθηθφ κήθνο θαη ην 
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επίπεδν αθξίβεηαο) γηα κηα θσηνγξαθία. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.photos.geo.getLocation 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string Σν id ηεο θσηνγξαθίαο γηα ηελ νπνία λα 

αλαθηήζεη ηα ζηνηρεία ζέζεο. 

 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photos.geo.getPerms[294] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηηο άδεηεο γηα πνηνο κπνξεί λα δεη ηα ζηνηρεία geo γηα κηα 

θσηνγξαθία. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.photos.geo.getPerms 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string Σν id ηεο θσηνγξαθίαο γηα ηελ νπνία λα 

επηζηξέςεη ηηο άδεηεο  

 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photos.geo.photosForLocation[295] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα κε θσηνγξαθίεο γηα έλα ρξήζηε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

γεσγξαθηθφ πιάηνο, κήθνο θαη αθξίβεηα 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.geo.photosForLocation  

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

lat Πξναηξεηηθή decimal Έλα έγθπξν γεσγξαθηθφ πιάηνο, ζε 

δεθαδηθή κνξθή. 

lon Πξναηξεηηθή decimal Έλα έγθπξν γεσγξαθηθφ κήθνο, ζε 

δεθαδηθή κνξθή. 

accurancy Πξναηξεηηθή int Καηαγξακκέλν επίπεδν αθξίβεηαο 

ησλ θσηνγξαθηψλ πνπ 

ελεκεξψλνληαη. Σν παγθφζκην 

επίπεδν είλαη 1, ε ρψξα είλαη ~3, 

πεξηνρή ~6, πφιε ~11, νδφο ~16. ε 

πξνεπηινγή είλαη 16 αλ δελ 

πξνζδηνξίδεηαη. 
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extras Πξναηξεηηθή list of : 

date_upload 

date_taken 

owner_name 

icon_server 

original_format 

last_update 

geo, tags 

machine_tags 

o_dims 

views 

media 

path_alias 

url_sq 

url_t 

url_s 

url_m 

url_o 

Μηα ιίζηα νξηνζεηεκέλε κε 

θφκκαηα ησλ επηπιένλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζα επηζηξέςεη 

γηα θάζε επηζηξεθφκελν αξρείν. 

Πξνο ην παξφλ ππνζηεξίδνληαη ηα 

πεδία: Description, license, 

date_upload, date_taken, 

owner_name, icon_server, 

original_format, last_update, geo, 

tags, machine_tags, o_dims, views, 

media, path_alias, url_sq, url_t, 

url_s, url_m, url_o 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ γηα λα 

επηζηξέςεη αλά ζειίδα. Αλ ην 

επηρείξεκα απηφ παξαιεηθζεί, απφ 

πξνεπηινγή είλαη 100. Ζ κέγηζηε 

επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 500. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

επηζηξνθή. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή  

είλαη 1. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photos.licenses.getInfo[296] 

Πεξηγξαθή: Πξνζθνκίδεη έλαλ θαηάινγν δηαζέζηκσλ αδεηψλ θσηνγξαθηψλ γηα Flickr. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.licenses.getInfo  

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο 

εθαξκνγήο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photos.people.getList[297] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη έλαλ θαηάινγν αλζξψπσλ ζε κηα δεδνκέλε θσηνγξαθία. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.people.getList  

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 
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api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string Σν id ηεο θσηνγξαθίαο γηα ηελ νπνία λα 

επηζηξέςεη ηε ιίζηα ησλ αηφκσλ 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photosets.getContext[298] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηελ επφκελε θαη ηελ πξνεγνχκελε θσηνγξαθίεο γηα κηα 

θσηνγξαθία ζε έλα ζχλνιν 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.getContext  

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photo_id Ναη string Σν id ηεο θσηνγξαθίαο γηα ηελ νπνία λα 

πξνζθνκίζεη ην context  

photoset_id Ναη string Σν id ηνπ photoset  

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photosets.getInfo[299] 

Πεξηγξαθή: επηζηξέθεη πιεξνθνξίεο γηα έλα photoset. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.getInfo  

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photoset_id Ναη string Σν id ηνπ photoset γηα ηελ νπνία λα 

πξνζθνκίζεη πιεξνθνξίεο  

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photosets.getList[300] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηα photosets πνπ αλήθνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.getList  

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

user_id  Πξναηξεηηθή string Σν NSID ηνπ ρξήζηε γηα ηνλ νπνίν λα 

επηζηξέςεη έλαλ θαηάινγν photoset. Δάλ δελ 

δηεπθξηλίδεηαη, ν θαιψλ ρξήζηεο ππνηίζεηαη. 
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Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.photosets.getPhotos[301] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηε ιίζηα ησλ θσηνγξαθηψλ ζε έλα ζχλνιν. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.getPhotos 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photoset_id Ναη string Σν id ηνπ photoset γηα ην νπνίν λα επηζηξέςεη 

ηηο θσηνγξαθίεο. 

privacy_filter Πξναηξεηηθή int Δπηζηξέθεη θσηνγξαθίεο πνπ ηαηξηάδνπλ κε 

έλα νξηζκέλν επίπεδν κπζηηθφηεηαο. Απηφ 

ηζρχεη κφλν θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

επηθπξσκέλεο θιήζεο γηα θσηνγξαθίεο πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ authenticated ρξήζηε . 

Έγθπξεο ηηκέο είλαη: 

1 δεκφζηεο θσηνγξαθίεο  

2 ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο νξαηέο ζηνπο θίινπο  

3 ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο νξαηέο ζηελ 

νηθνγέλεηα  

4 ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο νξαηέο ζηνπο θίινπο 

& ηελ νηθνγέλεηα  

5 απνιχησο ηδησηηθέο θσηνγξαθίεο  

extras Πξναηξεηηθή list of : 

date_upload 

date_taken 

owner_name 

icon_server 

original_format 

last_update 

geo, tags 

machine_tags 

o_dims 

views 

media 

path_alias 

url_sq 

url_t 

url_s 

url_m 

url_o 

Μηα ιίζηα νξηνζεηεκέλε κε θφκκαηα ησλ 

επηπιένλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα επηζηξέςεη γηα 

θάζε επηζηξεθφκελν αξρείν. Πξνο  ην παξφλ 

ππνζηεξίδνληαη ηα πεδία: Description, license, 

date_upload, date_taken, owner_name, 

icon_server, original_format, last_update, geo, 

tags, machine_tags, o_dims, views, media, 

path_alias, url_sq, url_t, url_s, url_m, url_o 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ γηα λα επηζηξέςεη αλά 

ζειίδα. Αλ ην επηρείξεκα απηφ παξαιεηθζεί, 

απφ πξνεπηινγή είλαη 100. Ζ κέγηζηε 

επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 500. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα επηζηξνθή. 

Αλ ην επηρείξεκα απηφ παξαιείπεηαη, απφ 



 

248 
 

πξνεπηινγή  είλαη 1. 

media Πξναηξεηηθή ‗all‘, ‗photos‘, 

‗videos‘ 

Φηιηξάξεη ηα απνηειέζκαηα αλά ηχπν 

πνιπκέζνπ. Οη πηζαλέο ηηκέο είλαη φιεο 

(πξνεπηινγή), θσηνγξαθίεο ή βίληεν  

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.photosets.comments.getList[302] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηα ζρφιηα γηα έλα photoset. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.comments.getList  

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

photoset_id Ναη string Σν id ηνπ photoset γηα ην νπνίν λα επηζηξέςεη 

ηα ζρφιηα 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.places.find[303] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη έλαλ θαηάινγν απφ place IDs. 

Ζ κέζνδνο flickr.places.find δελ είλαη έλα geocoder. ηξνγγπιεχεη «πξνο ηα 

πάλσ» ζηνλ θνληηλφηεξν ηχπν ζέζεσλ γηα ηνλ νπνίν ην place ID ηζρχεη.  

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.places.find 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

query Ναη string Σν εξψηεκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ 

αλαδήηεζε place ID. 

 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.places.findByLatLon[304] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κηα place ID  γηα έλα γεσγξαθηθφ πιάηνο, κήθνο θαη αθξίβεηα. 

Ζ κέζνδνο flickr.places.findByLatLon δελ πξννξίδεηαη λα είλαη (αληίζηξνθνο) 

geocoder ππφ ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα. Έρεη σο ζθνπφ λα επηηξέςεη ζηνπο 

ρξήζηεο λα βξνπλ ηηο θσηνγξαθίεο γηα «ηηο ζέζεηο» θαη ζηξνγγπινπνηεί ζηνλ 

θνληηλφηεξν ηχπν ζέζεσλ γηα ηνλ νπνίν ε αληίζηνηρε place ID ηζρχεη. 

 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.places.findByLatLon  

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 
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Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

lat Ναη decimal Έλα έγθπξν γεσγξαθηθφ πιάηνο, ζε 

δεθαδηθή κνξθή. Οηηδήπνηε πάλσ απφ 4 

δεθαδηθά ςεθία, ζα πεξηθνπεί. 

lon Ναη decimal Έλα έγθπξν γεσγξαθηθφ κήθνο, ζε 

δεθαδηθή κνξθή. Οηηδήπνηε πάλσ απφ 4 

δεθαδηθά ςεθία, ζα πεξηθνπεί. 

accurancy Πξναηξεηηθή int Καηαγξακκέλν επίπεδν αθξίβεηαο ησλ 

θσηνγξαθηψλ πνπ ελεκεξψλνληαη. Σν 

παγθφζκην επίπεδν είλαη 1, ε ρψξα είλαη 

~3, πεξηνρή ~6, πφιε ~11, νδφο ~16. ε 

πξνεπηινγή είλαη 16 αλ δελ 

πξνζδηνξίδεηαη. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.places.getChildrenWithPhotosPublic[305] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα κε ηνπνζεζίεο κε δεκφζηεο θσηνγξαθίεο  πνπ νξίδνληαη απφ έλα 

Where on Earth (WOE) ή Places ID. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.places.getChildrenWithPhotosPublic 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

place_id Πξναηξεηηθή Flickr Places ID Έλα Flickr Places ID. (Αλ θαη Πξναηξεηηθή 

,ην πξφγξακκα-πειάηεο πξέπεη λα πεξάζεη 

είηε έλα έγθπξν Places ID είηε έλα WOE 

ID.) 

woe_id Πξναηξεηηθή WOE ID Έλα Where On Earth (WOE) ID. (Αλ θαη 

Πξναηξεηηθή ,ην πξφγξακκα-πειάηεο 

πξέπεη λα πεξάζεη είηε έλα έγθπξν Places 

ID είηε έλα WOE ID.) 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.places.getInfo[306] 

Πεξηγξαθή: επηζηξέθεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κηα ηνπνζεζία. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.places.getInfo  

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 
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place_id Πξναηξεηηθή Flickr Places ID Flickr Places ID. (Αλ θαη Πξναηξεηηθή 

,ην πξφγξακκα-πειάηεο πξέπεη λα 

πεξάζεη είηε έλα έγθπξν Places ID είηε 

έλα WOE ID.) 

woe_id Πξναηξεηηθή WOE ID Where On Earth (WOE) ID. (Αλ θαη 

Πξναηξεηηθή ,ην πξφγξακκα-πειάηεο 

πξέπεη λα πεξάζεη είηε έλα έγθπξν 

Places ID είηε έλα WOE ID.) 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.places.getInfoByUrl[307] 

Πεξηγξαθή: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε κηα ζέζε, απφ ην flickr.com/places URL. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.places.getInfoByUrl  

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

url Ναη url έλα flickr.com/places URL ππφ κνξθή 

/country/region/city. Παξαδείγκαηνο ράξηλ: 

/Canada/Quebec/Montreal 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.places.getPlaceTypes[308] 

Πεξηγξαθή: Πξνζθνκίδεη έλαλ θαηάινγν δηαζέζηκσλ ηχπσλ ζέζεσλ γηα ην Flickr. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.places.getPlaceTypes 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.places.getShapeHistory[309] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη έλαλ ηζηνξηθφ θαηάινγν φισλ ησλ ζηνηρείσλ κνξθήο πνπ έρνπλ 

παξαρζεί γηα έλα Places ή Where on Earth (WOE) ID. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.places.getShapeHistory 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

place_id Πξναηξεηηθή Flickr Places ID  Flickr Places ID. (Αλ θαη 

Πξναηξεηηθή ,ην πξφγξακκα-πειάηεο 
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πξέπεη λα πεξάζεη είηε έλα έγθπξν 

Places ID είηε έλα WOE ID.) 

woe_id Πξναηξεηηθή WOE ID  Where On Earth (WOE) ID. (Αλ θαη 

Πξναηξεηηθή ,ην πξφγξακκα-πειάηεο 

πξέπεη λα πεξάζεη είηε έλα έγθπξν 

Places ID είηε έλα WOE ID.) 

 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.places.getTopPlacesList[310] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηηο 100 πην geotagged ζέζεηο γηα κηα κέξα. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.places.getTopPlacesList 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

place_ type_id Ναη place type id Ζ αξηζκεηηθή ηαπηφηεηα γηα έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζέζεσλ γηα ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε θσηνγξαθηψλ.  

 

΄Δγθπξα IDs ηχπσλ ζέζεο είλαη:  

22: γεηηνληά  

7: ηνπνζεζία  

8: πεξηνρή  

12: ρψξα  

29: ήπεηξνο 

date Πξναηξεηηθή YYYY-MM-DD Μηα έγθπξε εκεξνκελία ζε YYYY-

MM-DD format. Ζ πξνεπηινγή είλαη 

Υζεο. 

  place_id Πξναηξεηηθή Flickr Places ID Flickr Places ID. (Αλ θαη 

Πξναηξεηηθή ,ην πξφγξακκα-πειάηεο 

πξέπεη λα πεξάζεη είηε έλα έγθπξν 

Places ID είηε έλα WOE ID.) 

woe_id Πξναηξεηηθή WOE ID Where On Earth (WOE) ID. (Αλ θαη 

Πξναηξεηηθή ,ην πξφγξακκα-πειάηεο 

πξέπεη λα πεξάζεη είηε έλα έγθπξν 

Places ID είηε έλα WOE ID.) 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.places.placesForBoundingBox[311] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη φιεο ηηο ηνπνζεζίεο ελφο ηχπνπ ζέζεο γηα ην πεξηβάιινλ θνπηί. 

 

Σν κέγηζην επηηξεπηφ κέγεζνο ηνπ bounding box (ε απφζηαζε κεηαμχ ηεο ΝΓ θαη 

ΒΑ γσλίαο) δηέπεηαη απφ ηνλ ηχπν ηφπνπ πνπ δεηείηαη. Δπηηξεπφκελα κεγέζε 

έρνπλ σο εμήο: 

 

neighbourhood: 3km (1.8mi) 

locality: 7km (4.3mi) 
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county: 50km (31mi) 

region: 200km (124mi) 

country: 500km (310mi) 

continent: 1500km (932mi) 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.places.placesForBoundingBox 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

bbox Ναη list of 4 values defining 

the Bounding Box 

Μηα ιίζηα νξηνζεηεκέλε κε 

θφκκαηα ησλ 4 ηηκψλ πνπ νξίδνπλ 

ην πεξίγξακκα ηεο πεξηνρήο πνπ ζα 

γίλεη αλαδήηεζε. Οη 4 αμίεο 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θάησ 

αξηζηεξή γσλία ηνπ πιαηζίνπ θαη 

ηελ επάλσ δεμηά γσλία: 

minimum_longitude, 

minimum_lat itude, 

maximum_longitude, 

maximum_lat itude. 

place_ type _id Πξναηξεηηθή place type id Ζ αξηζκεηηθή ηαπηφηεηα γηα έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζέζεσλ γηα ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε θσηνγξαθηψλ.  

 

΄Δγθπξα IDs ηχπσλ ζέζεο είλαη:  

22: γεηηνληά  

7: ηνπνζεζία  

8: πεξηνρή  

12: ρψξα  

29: ήπεηξνο 

  place_ type Πξναηξεηηθή place type Σν φλνκα ηνπ ηχπνπ ζέζεσλ ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε σο αθεηεξία ζηελ 

αλαδήηεζε ησλ ζέζεσλ ζε έλα 

νξηνζεηψληαο πεδίν. Σα έγθπξα 

placeTypes είλαη: 

γεηηνληά 

ηνπνζεζία 

πεξηνρή 

ρψξα 

ήπεηξνο 

 

Ζ παξάκεηξνο  "place_type"  έρεη 

θαηαξγεζεί γηα ράξε ηνπ "place_ 

type _id".  

 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.places.placesForContacts[312] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα ησλ θνξπθαίσλ 100 κνλαδηθψλ ηνπνζεζηψλ 
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νκαδνπνηεκέλσλ απφ έλα δεδνκέλν placetype γηα ηηο επαθέο ηνπ ρξήζηε. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.places.placesForContacts 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

place_ type _id Πξναηξεηηθή place type id Ζ αξηζκεηηθή ηαπηφηεηα γηα έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζέζεσλ γηα ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε θσηνγξαθηψλ.  

 

΄Δγθπξα IDs ηχπσλ ζέζεο είλαη:  

22: γεηηνληά  

7: ηνπνζεζία  

8: πεξηνρή  

12: ρψξα  

29: ήπεηξνο 

  place_ type Πξναηξεηηθή place type Σν φλνκα ηνπ ηχπνπ ζέζεσλ ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε σο αθεηεξία ζηελ 

αλαδήηεζε ησλ ζέζεσλ ζε έλα 

νξηνζεηψληαο πεδίν. Σα έγθπξα 

placeTypes είλαη: 

γεηηνληά 

ηνπνζεζία 

πεξηνρή 

ρψξα 

ήπεηξνο 

 

Ζ παξάκεηξνο  "place_type"  έρεη 

θαηαξγεζεί γηα ράξε ηνπ "place_ 

type_id".  

 

  place_id Πξναηξεηηθή Flickr Places ID Flickr Places ID. (Αλ θαη Πξναηξεηηθή 

,ην πξφγξακκα-πειάηεο πξέπεη λα 

πεξάζεη είηε έλα έγθπξν Places ID είηε 

έλα WOE ID.) 

woe_id Πξναηξεηηθή WOE ID  Where On Earth (WOE) ID. (Αλ θαη 

Πξναηξεηηθή ,ην πξφγξακκα-πειάηεο 

πξέπεη λα πεξάζεη είηε έλα έγθπξν 

Places ID είηε έλα WOE ID.) 

min_upload_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία upload. 

Φσηνγξαθίεο κε upload εκεξνκελία 

κεγαιχηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή ζα 

επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα πξέπεη 

λα έρεη ηε κνξθή ελφο unix timestamp. 

max_upload_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία upload. 

Φσηνγξαθίεο κε upload εκεξνκελία 

κηθξφηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή ζα 

επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα πξέπεη 

λα έρεη ηε κνξθή ελφο unix timestamp. 
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min_taken_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία ιήςεο. 

Φσηνγξαθίεο κε εκεξνκελία ιήςεο 

κεγαιχηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή ζα 

επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα πξέπεη 

λα έρεη ηε κνξθή ελφο mysql datetime. 

max_taken_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία ιήςεο. 

Φσηνγξαθίεο κε εκεξνκελία ιήςεο 

κηθξφηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή ζα 

επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα πξέπεη 

λα έρεη ηε κνξθή ελφο mysql datetime. 

threshold Πξναηξεηηθή int Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ 

θσηνγξαθηψλ πνπ έλαο ηχπνο ηφπνο 

πξέπεη λα έρεη γηα λα ζπκπεξηιεθζεί. 

Δάλ ν αξηζκφο θσηνγξαθηψλ είλαη 

ρακειφηεξνο, ν parent ηχπνο ζέζεσλ 

γηα εθείλε ηελ ζέζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

contacts Πξναηξεηηθή 'all' ,'ff' Φάρλεη ηηο επαθέο ηνπ ρξήζηε. Δίηε 

«all» είηε «ff» γηα αθξηβψο ηνπο θίινπο 

θαη ηελ νηθνγέλεηα. (Ζ πξνεπηινγή 

είλαη all) 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.places.placesForTags[313] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα ησλ θνξπθαίσλ 100 κνλαδηθψλ ηνπνζεζηψλ 

νκαδνπνηεκέλσλ απφ έλα δεδνκέλν placetype γηα ζχλνιν εηηθεηψλ ή machine 

tags 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.places.placesForTags 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

place_ type _id Πξναηξεηηθή place type id Ζ αξηζκεηηθή ηαπηφηεηα γηα έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζέζεσλ γηα ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε θσηνγξαθηψλ.  

 

΄Δγθπξα IDs ηχπσλ ζέζεο είλαη:  

22: γεηηνληά  

7: ηνπνζεζία  

8: πεξηνρή  

12: ρψξα  

29: ήπεηξνο  

  place_id Πξναηξεηηθή Flickr Places ID Έλα Flickr Places ID. (Αλ θαη 

Πξναηξεηηθή ,ην πξφγξακκα-

πειάηεο πξέπεη λα πεξάζεη είηε έλα 

έγθπξν Places ID είηε έλα WOE 

ID.) 

woe_id Πξναηξεηηθή WOE ID Έλα Where On Earth (WOE) ID. 

(Αλ θαη Πξναηξεηηθή ,ην 

πξφγξακκα-πειάηεο πξέπεη λα 
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πεξάζεη είηε έλα έγθπξν Places ID 

είηε έλα WOE ID.) 

min_upload_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία upload. 

Φσηνγξαθίεο κε upload 

εκεξνκελία κεγαιχηεξε ή ίζε κε 

ηελ ηηκή απηή ζα επηζηξαθνχλ. Ζ 

εκεξνκελία ζα πξέπεη λα έρεη ηε 

κνξθή ελφο unix timestamp. 

max_upload_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία upload. 

Φσηνγξαθίεο κε upload 

εκεξνκελία κηθξφηεξε ή ίζε κε ηελ 

ηηκή απηή ζα επηζηξαθνχλ. Ζ 

εκεξνκελία ζα πξέπεη λα έρεη ηε 

κνξθή ελφο unix timestamp. 

min_taken_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία ιήςεο. 

Φσηνγξαθίεο κε εκεξνκελία ιήςεο 

κεγαιχηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή 

ζα επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα 

πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή ελφο mysql 

datetime. 

max_taken_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία ιήςεο. 

Φσηνγξαθίεο κε εκεξνκελία ιήςεο 

κηθξφηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή απηή 

ζα επηζηξαθνχλ. Ζ εκεξνκελία ζα 

πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή ελφο mysql 

datetime. 

threshold Πξναηξεηηθή int Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ 

θσηνγξαθηψλ πνπ έλαο ηχπνο ηφπνο 

πξέπεη λα έρεη γηα λα 

ζπκπεξηιεθζεί. Δάλ ν αξηζκφο 

θσηνγξαθηψλ είλαη ρακειφηεξνο, ν 

parent ηχπνο ζέζεσλ γηα εθείλε ηελ 

ζέζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

tags Πξναηξεηηθή list of strings Μηα ιίζηα νξηνζεηεκέλε κε 

θφκκαηα ησλ εηηθεηψλ. 

Φσηνγξαθίεο κε κία ή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλσηέξσ 

εηηθέηεο ζα επηζηξαθνχλ. 

tag_mode Πξναηξεηηθή ‗any‘,‘all‘ Δίηε 'any' γηα OR ζπλδπαζκφ ησλ 

εηηθεηψλ είηε ‗all‘ γηα AND  

ζπλδπαζκφ. Ζ πξνεπηινγή είλαη 

‗any‘. 

machine_tags Πξναηξεηηθή -- Δθηφο απφ ην πέξαζκα ζε κηα 

πιήξσο δηακνξθσκέλε machine tag 

κηα εηδηθή ζχληαμε γηα ηελ 

αλαδήηεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ηδηφηεηεο: 

 

εχξεζε θσηνγξαθηψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ην "dc" 

namespace :: "machine_tags" => 

"dc:" 



 

256 
 

εχξεζε θσηνγξαθηψλ κε έλαλ ηίηιν 

ζην 'dc' namespace : 

"machine_tags" => "dc:title=" 

εχξεζε θσηνγξαθηψλ κε ηίηιν "mr. 

camera" in the 'dc' namespace : 

"machine_tags" => "dc:title=\"mr. 

camera\" 

εχξεζε θσηνγξαθηψλ ησλ νπνίσλ ε 

ηηκή είλαη "mr. camera" : 

"machine_tags" => "*:*=\"mr. 

camera\"" 

εχξεζε θσηνγξαθηψλ πνπ έρνπλ 

έλαλ ηίηιν , ζε θάζε namespace : 

"machine_tags" => "*:title=" 

εχξεζε θσηνγξαθηψλ πνπ έρνπλ 

έλαλ ηίηιν, ζε θάζε namespace ησλ 

νπνίσλ ε ηηκή είλαη "mr. camera" : 

"machine_tags" => "*:title=\"mr. 

camera\"" 

εχξεζε θσηνγξαθηψλ, in the 'dc' 

namespace ησλ νπνίσλ ε ηηκή είλαη 

"mr. camera" : "machine_tags" => 

"dc:*=\"mr. camera\"" 

 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.places.placesForUser[314] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα ησλ θνξπθαίσλ 100 κνλαδηθψλ ηνπνζεζηψλ 

νκαδνπνηεκέλσλ απφ έλα δεδνκέλν placetype γηα έλα ρξήζηε. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.places.placesForUser 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

place_ type_id Πξναηξεηηθή place type id Ζ αξηζκεηηθή ηαπηφηεηα γηα έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζέζεσλ γηα 

ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

θσηνγξαθηψλ.  

 

΄Δγθπξα IDs ηχπσλ ζέζεο είλαη:  

22: γεηηνληά  

7: ηνπνζεζία  

8: πεξηνρή  

12: ρψξα  

29: ήπεηξνο 

  place_ type Πξναηξεηηθή place type Σν φλνκα ηνπ ηχπνπ ζέζεσλ ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε σο αθεηεξία ζηελ 

αλαδήηεζε ησλ ζέζεσλ ζε έλα 

νξηνζεηψληαο πεδίν. Σα έγθπξα 
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placeTypes είλαη: 

γεηηνληά 

ηνπνζεζία 

πεξηνρή 

ρψξα 

ήπεηξνο 

 

Ζ παξάκεηξνο  "place_type"  έρεη 

θαηαξγεζεί γηα ράξε ηνπ "place_ 

type_id".  

 

  place_id Πξναηξεηηθή Flickr Places ID ΄Δλα Flickr Places ID. (Αλ θαη 

Πξναηξεηηθή ,ην πξφγξακκα-

πειάηεο πξέπεη λα πεξάζεη είηε 

έλα έγθπξν Places ID είηε έλα 

WOE ID.) 

woe_id Πξναηξεηηθή WOE ID Έλα Where On Earth (WOE) ID. 

(Αλ θαη Πξναηξεηηθή ,ην 

πξφγξακκα-πειάηεο πξέπεη λα 

πεξάζεη είηε έλα έγθπξν Places ID 

είηε έλα WOE ID.) 

min_upload_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία upload. 

Φσηνγξαθίεο κε upload 

εκεξνκελία κεγαιχηεξε ή ίζε κε 

ηελ ηηκή απηή ζα επηζηξαθνχλ. Ζ 

εκεξνκελία ζα πξέπεη λα έρεη ηε 

κνξθή ελφο unix timestamp. 

max_upload_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία upload. 

Φσηνγξαθίεο κε upload 

εκεξνκελία κηθξφηεξε ή ίζε κε 

ηελ ηηκή απηή ζα επηζηξαθνχλ. Ζ 

εκεξνκελία ζα πξέπεη λα έρεη ηε 

κνξθή ελφο unix timestamp. 

min_taken_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία ιήςεο. 

Φσηνγξαθίεο κε εκεξνκελία 

ιήςεο κεγαιχηεξε ή ίζε κε ηελ 

ηηκή απηή ζα επηζηξαθνχλ. Ζ 

εκεξνκελία ζα πξέπεη λα έρεη ηε 

κνξθή ελφο mysql datetime. 

max_taken_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία ιήςεο. 

Φσηνγξαθίεο κε εκεξνκελία 

ιήςεο κηθξφηεξε ή ίζε κε ηελ 

ηηκή απηή ζα επηζηξαθνχλ. Ζ 

εκεξνκελία ζα πξέπεη λα έρεη ηε 

κνξθή ελφο mysql datetime. 

threshold Πξναηξεηηθή int Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ 

θσηνγξαθηψλ πνπ έλαο ηχπνο 

ηφπνο πξέπεη λα έρεη γηα λα 

ζπκπεξηιεθζεί. Δάλ ν αξηζκφο 

θσηνγξαθηψλ είλαη ρακειφηεξνο, 

ν parent ηχπνο ζέζεσλ γηα εθείλε 

ηελ ζέζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί 
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Όλνκα κεζόδνπ API flickr.places.tagsForPlace[315] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη έλαλ θαηάινγν ησλ ηνπ 100 κνλαδηθψλ εηηθεηψλ γηα έλα Flickr 

Places ή Where on Earth (WOE) ID 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.places.tagsForPlace 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

  place_id Πξναηξεηηθή Flickr Places ID Έλα Flickr Places ID. ((Αλ θαη 

Πξναηξεηηθή ,ην πξφγξακκα-

πειάηεο πξέπεη λα πεξάζεη είηε έλα 

έγθπξν Places ID είηε έλα WOE 

ID.) 

woe_id Πξναηξεηηθή WOE ID Έλα Where On Earth (WOE) ID. 

((Αλ θαη Πξναηξεηηθή ,ην 

πξφγξακκα-πειάηεο πξέπεη λα 

πεξάζεη είηε έλα έγθπξν Places ID 

είηε έλα WOE ID.) 

min_upload_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία upload. 

Φσηνγξαθίεο κε upload 

εκεξνκελία κεγαιχηεξε ή ίζε κε 

ηελ ηηκή απηή ζα επηζηξαθνχλ. Ζ 

εκεξνκελία ζα πξέπεη λα έρεη ηε 

κνξθή ελφο unix timestamp. 

max_upload_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία upload. 

Φσηνγξαθίεο κε upload 

εκεξνκελία κηθξφηεξε ή ίζε κε 

ηελ ηηκή απηή ζα επηζηξαθνχλ. Ζ 

εκεξνκελία ζα πξέπεη λα έρεη ηε 

κνξθή ελφο unix timestamp. 

min_taken_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία ιήςεο. 

Φσηνγξαθίεο κε εκεξνκελία 

ιήςεο κεγαιχηεξε ή ίζε κε ηελ 

ηηκή απηή ζα επηζηξαθνχλ. Ζ 

εκεξνκελία ζα πξέπεη λα έρεη ηε 

κνξθή ελφο mysql datetime. 

max_taken_date Πξναηξεηηθή unix timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία ιήςεο. 

Φσηνγξαθίεο κε εκεξνκελία 

ιήςεο κηθξφηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή 

απηή ζα επηζηξαθνχλ. Ζ 

εκεξνκελία ζα πξέπεη λα έρεη ηε 

κνξθή ελφο mysql datetime. 

 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.stats.getCollectionDomains[316] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα ησλ ηνκέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε κηα ζπιινγή  
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URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.stats.getCollectionDomains 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

  date Ναη YYYY-MM-DD or unix 

timestamp format 

ηαηηζηηθά ζα επηζηξαθνχλ γηα ηελ 

ελ ιφγσ εκεξνκελία. Απηφ ζα 

πξέπεη λα είλαη είηε ζε YYYY-

MM-DD ή Unix κνξθή timestamp. 

Μηα κέξα, ζχκθσλα κε ηα Flickr 

Stats μεθηλάεη απφ ηα κεζάλπρηα 

GMT γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο, θαη 

ηα timestamps απηφκαηα ζα 

ζηξνγγπινπνηνχληαη ζηελ αξρή ηεο 

εκέξαο. 

collection_id Πξναηξεηηθή string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο ζπιινγήο 

γηα ηελ νπνία λα επηζηξέςεη 

ζηαηηζηηθά. Δάλ δελ παξέρεηαη, 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα φιεο ηηο 

ζπιινγέο ζα επηζηξαθνχλ 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφ ηνκέσλ γηα λα επηζηξέςεη 

αλά ζειίδα. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή είλαη 

25. Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή 

είλαη 100. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

επηζηξνθή. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή  

είλαη 1. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.stats.getCollectionReferrers [317] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη έλαλ θαηάινγν αλαθνξψλ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ζε κηα 

ζπιινγή 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.stats.getCollectionReferrers 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

  date Ναη YYYY-MM-DD or unix 

timestamp format 

ηαηηζηηθά ζα επηζηξαθνχλ γηα 

ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία. Απηφ 

ζα πξέπεη λα είλαη είηε ζε 

YYYY-MM-DD ή Unix κνξθή 

timestamp. Μηα κέξα, ζχκθσλα 

κε ηα Flickr Stats μεθηλάεη απφ ηα 

κεζάλπρηα GMT γηα φινπο ηνπο 
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ρξήζηεο, θαη ηα timestamps 

απηφκαηα ζα 

ζηξνγγπινπνηνχληαη ζηελ αξρή 

ηεο εκέξαο. 

domain Ναη domain Ο ηνκέαο γηα ηνλ νπνίν λα 

επηζηξέςεη  referrers. Απηφ 

πξέπεη λα είλαη έλα hostname 

(π.ρ.: «flickr.com») ρσξίο ην 

πξσηφθνιιν ή ην pathname. 

collection_id Πξναηξεηηθή string Σν id ηεο ζπιινγήο γηα ηελ 

νπνία λα επηζηξέςεη ζηαηηζηηθά. 

Δάλ δελ παξέρεηαη, ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία γηα φιεο ηηο ζπιινγέο 

ζα επηζηξαθνχλ 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο referrers λα επηζηξέςεη 

αλά ζειίδα. Αλ ην επηρείξεκα 

απηφ παξαιείπεηαη, απφ 

πξνεπηινγή είλαη 25. Ζ κέγηζηε 

επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 100. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ 

γηα επηζηξνθή. Αλ ην επηρείξεκα 

απηφ παξαιείπεηαη, απφ 

πξνεπηινγή  είλαη 1. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.stats.getCollectionStats[318]  

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηνλ αξηζκφ ησλ απφςεσλ γηα κηα ζπιινγή γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.stats.getCollectionStats 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

  date Ναη YYYY-MM-DD or unix 

timestamp format 

ηαηηζηηθά ζα επηζηξαθνχλ γηα ηελ 

ελ ιφγσ εκεξνκελία. Απηφ ζα 

πξέπεη λα είλαη είηε ζε YYYY-

MM-DD ή Unix κνξθή timestamp. 

Μηα κέξα, ζχκθσλα κε ηα Flickr 

Stats μεθηλάεη απφ ηα κεζάλπρηα 

GMT γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο, θαη 

ηα timestamps απηφκαηα ζα 

ζηξνγγπινπνηνχληαη ζηελ αξρή ηεο 

εκέξαο. 

collection_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο ζπιινγήο 

γηα ηελ νπνία λα επηζηξέςεη 

ζηαηηζηηθά. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.stats.getPhotoDomains[319] 
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Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα ησλ ηνκέσλ – αλαθνξάο  γηα κηα θσηνγξαθία 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.stats.getPhotoDomains 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

  date Ναη YYYY-MM-DD or unix 

timestamp format 

ηαηηζηηθά ζα επηζηξαθνχλ γηα 

ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία. Απηφ ζα 

πξέπεη λα είλαη είηε ζε YYYY-

MM-DD ή Unix κνξθή 

timestamp. Μηα κέξα, ζχκθσλα 

κε ηα Flickr Stats μεθηλάεη απφ ηα 

κεζάλπρηα GMT γηα φινπο ηνπο 

ρξήζηεο, θαη ηα timestamps 

απηφκαηα ζα ζηξνγγπινπνηνχληαη 

ζηελ αξρή ηεο εκέξαο. 

photo_id Πξναηξεηηθή string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο 

θσηνγξαθίαο γηα ηελ νπνία λα 

επηζηξέςεη ζηαηηζηηθά. Δάλ δελ 

παξέρεηαη, ζηαηηζηηθά γηα φιεο ηηο 

θσηνγξαθίεο ζα επηζηξαθνχλ. 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφ ηνκέσλ γηα λα επηζηξέςεη 

αλά ζειίδα. Αλ ην επηρείξεκα 

απηφ παξαιείπεηαη, απφ 

πξνεπηινγή είλαη 25. Ζ κέγηζηε 

επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 100. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

επηζηξνθή. Αλ ην επηρείξεκα 

απηφ παξαιείπεηαη, απφ 

πξνεπηινγή  είλαη 1. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.stats.getPhotoReferrers[320] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη έλαλ θαηάινγν «referrers» απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ζε κηα 

θσηνγξαθία 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.stats.getPhotoReferrers 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

  date Ναη YYYY-MM-DD or unix 

timestamp format 

ηαηηζηηθά ζα επηζηξαθνχλ γηα 

ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία. Απηφ ζα 

πξέπεη λα είλαη είηε ζε κνξθή 

«YYYY-MM-DD» ή Unix κνξθή 

«timestamp». Μηα κέξα, 

ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ηνπ 
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Flickr μεθηλάεη απφ ηα κεζάλπρηα 

GMT γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο, θαη 

νη εηηθέηεο ρξφλνπ (timestamps) 

απηφκαηα ζα ζηξνγγπινπνηνχληαη 

ζηελ αξρή ηεο εκέξαο. 

domain Ναη domain Ο ηνκέαο γηα ηνλ νπνίν ζα 

επηζηξέςεη  «referrers». Απηφ 

πξέπεη λα είλαη έλα «hostname» 

(π.ρ.: «flickr.com») ρσξίο ην 

πξσηφθνιιν ή ην «pathname». 

photo_id Πξναηξεηηθή string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο 

θσηνγξαθίαο γηα ηελ νπνία λα 

επηζηξέςεη ζηαηηζηηθά. Δάλ δελ 

παξέρεηαη, ζηαηηζηηθά γηα φιεο ηηο 

θσηνγξαθίεο ζα επηζηξαθνχλ. 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο «referrers» λα 

επηζηξέςεη αλά ζειίδα. Αλ ην 

επηρείξεκα απηφ παξαιείπεηαη, 

απφ πξνεπηινγή είλαη 25. Ζ 

κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 

100. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

επηζηξνθή. Αλ ην επηρείξεκα 

απηφ παξαιείπεηαη, απφ 

πξνεπηινγή  είλαη 1. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.stats.getPhotosetDomains[321] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα ησλ ηνκέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε έλα photoset  

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.stats.getPhotosetDomains 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

  date Ναη YYYY-MM-DD ή 

unix timestamp κνξθή 

ηαηηζηηθά ζα επηζηξαθνχλ γηα ηελ 

ελ ιφγσ εκεξνκελία. Απηφ ζα πξέπεη 

λα είλαη είηε ζε κνξθή «YYYY-MM-

DD» ή Unix κνξθή «timestamp». 

Μηα κέξα, ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά 

ηνπ Flickr μεθηλάεη απφ ηα κεζάλπρηα 

GMT γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο, θαη νη 

εηηθέηεο ρξφλνπ (timestamps) 

απηφκαηα ζα ζηξνγγπινπνηνχληαη 

ζηελ αξρή ηεο εκέξαο. 

photoset_id Πξναηξεηηθή string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ζπλφινπ 

εηθφλσλ γηα ηνλ νπνίν λα 

επηζηξαθνχλ ζηαηηζηηθά . Δάλ δελ 

πξνβιέπεηαη, ζηαηηζηηθά γηα φια ηα 

ζχλνια ζα επηζηξαθνχλ. 
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per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφ ηνκέσλ γηα λα επηζηξέςεη 

αλά ζειίδα. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή είλαη 

25. Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή 

είλαη 100. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

επηζηξνθή. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή  είλαη 

1. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.stats.getPhotosetReferrers[322] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη έλαλ θαηάινγν referrers απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ζε έλα ζχλνιν 

εηθφλσλ (photoset). 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.stats.getPhotosetReferrers 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

  date Ναη YYYY-MM-DD or unix 

timestamp format 

ηαηηζηηθά ζα επηζηξαθνχλ γηα ηελ 

ελ ιφγσ εκεξνκελία. Απηφ ζα 

πξέπεη λα είλαη είηε ζε κνξθή 

«YYYY-MM-DD» ή Unix κνξθή 

«timestamp». Μηα κέξα, ζχκθσλα 

κε ηα ζηαηηζηηθά ηνπ Flickr 

μεθηλάεη απφ ηα κεζάλπρηα GMT 

γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο, θαη νη 

εηηθέηεο ρξφλνπ (timestamps) 

απηφκαηα ζα ζηξνγγπινπνηνχληαη 

ζηελ αξρή ηεο εκέξαο. 

domain Ναη domain Ο ηνκέαο γηα ηνλ νπνίν ζα 

επηζηξέςεη  «referrers». Απηφ 

πξέπεη λα είλαη έλα «hostname» 

(π.ρ.: «flickr.com») ρσξίο ην 

πξσηφθνιιν ή ην «pathname». 

photoset_id Πξναηξεηηθή string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ζπλινινπ 

εηθφλσλ (photoset) γηα ηνλ νπνίν λα 

επηζηξαθνχλ ζηαηηζηηθά . Δάλ δελ 

πξνβιέπεηαη, ζηαηηζηηθά γηα φια ηα 

ζχλνια (photosets) ζα 

επηζηξαθνχλ. 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο «referrers» λα επηζηξέςεη 

αλά ζειίδα. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή είλαη 

25. Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή 

είλαη 100. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

επηζηξνθή. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή  
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είλαη 1. 

 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.stats.getPhotosetStats[323] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηνλ αξηζκφ απφςεσλ ζρεηηθά κε έλα ζχλνιν εηθφλσλ (photoset) γηα 

κηα δεδνκέλε εκεξνκελία. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.stats.getPhotosetStats 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο 

εθαξκνγήο. 

  date Ναη YYYY-MM-DD or unix 

timestamp format 

ηαηηζηηθά ζα επηζηξαθνχλ 

γηα ηελ ελ ιφγσ 

εκεξνκελία. Απηφ ζα 

πξέπεη λα είλαη είηε ζε 

κνξθή «YYYY-MM-DD» 

ή Unix κνξθή «timestamp». 

Μηα κέξα, ζχκθσλα κε ηα 

ζηαηηζηηθά ηνπ Flickr 

μεθηλάεη απφ ηα κεζάλπρηα 

GMT γηα φινπο ηνπο 

ρξήζηεο, θαη νη εηηθέηεο 

ρξφλνπ (timestamps) 

απηφκαηα ζα 

ζηξνγγπινπνηνχληαη ζηελ 

αξρή ηεο εκέξαο. 

photoset_id Πξναηξεηηθή string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηνπ 

ζπλφινπ εηθφλσλ (photoset) 

γηα ηνλ νπνίν λα 

επηζηξαθνχλ ζηαηηζηηθά . 

Δάλ δελ πξνβιέπεηαη, 

ζηαηηζηηθά γηα φια ηα 

ζχλνια ζα επηζηξαθνχλ. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.stats.getPhotoStats[324] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηνλ αξηζκφ ησλ απφςεσλ, παξαηεξήζεσλ θαη αγαπεκέλσλ ζε κηα 

θσηνγξαθία γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method= flickr.stats.getPhotoStats 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

  date Ναη YYYY-MM-DD or unix ηαηηζηηθά ζα επηζηξαθνχλ γηα ηελ 



 

265 
 

timestamp format ελ ιφγσ εκεξνκελία. Απηφ ζα 

πξέπεη λα είλαη είηε ζε κνξθή 

«YYYY-MM-DD» ή Unix κνξθή 

«timestamp». Μηα κέξα, ζχκθσλα 

κε ηα ζηαηηζηηθά ηνπ Flickr 

μεθηλάεη απφ ηα κεζάλπρηα GMT 

γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο, θαη νη 

εηηθέηεο ρξφλνπ (timestamps) 

απηφκαηα ζα ζηξνγγπινπνηνχληαη 

ζηελ αξρή ηεο εκέξαο. 

photo_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο 

θσηνγξαθίαο γηα ηελ νπνία λα 

επηζηξαθνχλ ζηαηηζηηθά 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.stats.getPhotostreamDomains [325] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα ησλ ηνκέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε έλα photostream 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.stats.getPhotostreamDomains 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

  date Ναη YYYY-MM-DD or unix 

timestamp format 

ηαηηζηηθά ζα επηζηξαθνχλ γηα ηελ 

ελ ιφγσ εκεξνκελία. Απηφ ζα 

πξέπεη λα είλαη είηε ζε κνξθή 

«YYYY-MM-DD» ή Unix κνξθή 

«timestamp». Μηα κέξα, ζχκθσλα 

κε ηα ζηαηηζηηθά ηνπ Flickr 

μεθηλάεη απφ ηα κεζάλπρηα GMT 

γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο, θαη νη 

εηηθέηεο ρξφλνπ (timestamps) 

απηφκαηα ζα ζηξνγγπινπνηνχληαη 

ζηελ αξρή ηεο εκέξαο. 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφ ηνκέσλ γηα λα επηζηξέςεη 

αλά ζειίδα. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή είλαη 

25. Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή 

είλαη 100. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

επηζηξνθή. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή  

είλαη 1. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.stats.getPhotostreamReferrers [326] 

Πεξηγξαθή: επηζηξέθεη έλαλ θαηάινγν «referrers» απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ζε έλα 

photostream ρξήζηε 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.stats.getPhotostreamReferrers 
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Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

  date Ναη YYYY-MM-DD or 

unix timestamp format 

ηαηηζηηθά ζα επηζηξαθνχλ γηα ηελ ελ 

ιφγσ εκεξνκελία. Απηφ ζα πξέπεη λα 

είλαη είηε ζε κνξθή «YYYY-MM-DD» 

ή Unix κνξθή «timestamp». Μηα κέξα, 

ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ηνπ Flickr 

μεθηλάεη απφ ηα κεζάλπρηα GMT γηα 

φινπο ηνπο ρξήζηεο, θαη νη εηηθέηεο 

ρξφλνπ (timestamps) απηφκαηα ζα 

ζηξνγγπινπνηνχληαη ζηελ αξρή ηεο 

εκέξαο. 

domain Ναη domain Ο ηνκέαο γηα ηνλ νπνίν λα επηζηξέςεη  

referrers. Απηφ πξέπεη λα είλαη έλα 

hostname (π.ρ.: «flickr.com») ρσξίο ην 

πξσηφθνιιν ή ην pathname. 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο referrers λα επηζηξέςεη αλά 

ζειίδα. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή είλαη 

25. Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 

100. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

επηζηξνθή. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή  είλαη 1. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.stats.getPhotostreamStats[327] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηνλ αξηζκφ ησλ απφςεσλ ζρεηηθά κε έλα «photostream» 

(αλαξηεκέλεο θσηνγξαθίεο) ρξήζηε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.stats.getPhotostreamStats 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

 date Ναη YYYY-MM-DD 

or unix timestamp 

format 

ηαηηζηηθά ζα επηζηξαθνχλ γηα ηελ ελ 

ιφγσ εκεξνκελία. Απηφ ζα πξέπεη λα είλαη 

είηε ζε κνξθή «YYYY-MM-DD» ή Unix 

κνξθή «timestamp». Μηα κέξα, ζχκθσλα 

κε ηα ζηαηηζηηθά ηνπ Flickr μεθηλάεη απφ 

ηα κεζάλπρηα GMT γηα φινπο ηνπο 

ρξήζηεο, θαη νη εηηθέηεο ρξφλνπ 

(timestamps) απηφκαηα ζα 

ζηξνγγπινπνηνχληαη ζηελ αξρή ηεο 
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εκέξαο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.stats.getPopularPhotos[328] 

Πεξηγξαθή: Απαξηζκεί ηηο θσηνγξαθίεο κε ηηο πεξηζζφηεξεο απφςεηο, ζρφιηα ή αγαπεκέλα  

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.stats.getPopularPhotos 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

 date Ναη YYYY-MM-DD or 

unix timestamp 

format 

ηαηηζηηθά ζα επηζηξαθνχλ γηα ηελ ελ 

ιφγσ εκεξνκελία. Απηφ ζα πξέπεη λα είλαη 

είηε ζε κνξθή «YYYY-MM-DD» ή Unix 

κνξθή «timestamp». Μηα κέξα, ζχκθσλα 

κε ηα ζηαηηζηηθά ηνπ Flickr μεθηλάεη απφ 

ηα κεζάλπρηα GMT γηα φινπο ηνπο 

ρξήζηεο, θαη νη εηηθέηεο ρξφλνπ 

(timestamps) απηφκαηα ζα 

ζηξνγγπινπνηνχληαη ζηελ αξρή ηεο 

εκέξαο. 

sort Πξναηξεηηθή sort options Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία λα ηαμηλνκήζεη ηηο 

επηζηξεθφκελεο θσηνγξαθίεο. Ζ 

πξνεπηινγή είλαη "views". Πηζαλέο ηηκέο 

είλαη νη απφςεηο, ηα ζρφιηα θαη ηα 

αγαπεκέλα. Άιιεο  επηινγέο ηαμηλφκεζεο 

είλαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ 

flickr.photos.search. 

per_page Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο referrers λα επηζηξέςεη αλά 

ζειίδα. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή είλαη 25. Ζ 

κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 100. 

page Πξναηξεηηθή int Ζ ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

επηζηξνθή. Αλ ην επηρείξεκα απηφ 

παξαιείπεηαη, απφ πξνεπηινγή  είλαη 1. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

flickr.stats.getTotalViews[329] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ views γηα έλα account 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.stats.getTotalViews 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη, κε δηθαηψκαηα ‗read‘ . 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 
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 date Ναη YYYY-MM-DD or 

unix timestamp 

format 

ηαηηζηηθά ζα επηζηξαθνχλ γηα ηελ ελ ιφγσ 

εκεξνκελία. Απηφ ζα πξέπεη λα είλαη είηε ζε 

κνξθή «YYYY-MM-DD» ή Unix κνξθή 

«timestamp». Μηα κέξα, ζχκθσλα κε ηα 

ζηαηηζηηθά ηνπ Flickr μεθηλάεη απφ ηα 

κεζάλπρηα GMT γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο, 

θαη νη εηηθέηεο ρξφλνπ (timestamps) 

απηφκαηα ζα ζηξνγγπινπνηνχληαη ζηελ αξρή 

ηεο εκέξαο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.tags.getClusterPhotos[330] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηηο πξψηεο 24 θσηνγξαθίεο γηα κηα δεδνκέλε ζπζηάδα εηηθεηψλ. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.tags.getClusterPhotos 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο 

εθαξκνγήο. 

 tag Ναη string Ζ εηηθέηα ζηελ νπνία απηή 

ε ζπζηάδα αλήθεη 

 cluster_id Ναη list of strings Οη ηξεηο πην δεκνθηιείο  

εηηθέηεο γηα ηε ζπζηάδα , 

πνπ ρσξίδνληαη κε παχιεο . 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.tags.getClusters[331] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη έλαλ θαηάινγν ζπζηάδσλ εηηθεηψλ γηα ηε δεδνκέλε εηηθέηα. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.tags.getClusters 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

 tag Ναη string Ζ εηηθέηα γηα ηελ νπνία λα πξνζθνκίζεη ηηο 

ζπζηάδεο 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.tags.getHotList[332] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη έλαλ θαηάινγν hot εηηθεηψλ γηα ηε δεδνκέλε πεξίνδν. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.tags.getHotList  

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 
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Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

 period Πξναηξεηηθή ‗day‘,‘week‘ Ζ πεξίνδνο γηα ηελ νπνία λα πξνζθνκίζεη 

ηηο hot εηηθέηεο. Οη έγθπξεο ηηκέο είλαη 

εκέξα θαη εβδνκάδα (πξνεπηινγή ζε 

εκέξα) 

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο εηηθεηψλ γηα λα επηζηξέςεη. Ζ 

πξνεπηινγή είλαη 20. Μέγηζηε 

επηηξεπφκελε ηηκή είλαη 200. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.tags.getListPhoto[333] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηνλ θαηάινγν εηηθεηψλ γηα κηα δεδνκέλε θσηνγξαθία. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.tags.getListPhoto  

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

 photo_id Ναη string Σν αλαγλσξηζηηθφ ηεο θσηνγξαθίαο γηα ηελ νπνία λα 

επηζηξέςεη εηηθέηεο 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.tags.getListUser[334] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηνλ θαηάινγν εηηθεηψλ γηα έλαλ δεδνκέλν ρξήζηε(ή ηνλ ζπλδεκέλν 

ρξήζηε). 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.tags.getListUser 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

 user_id Πξναηξεηηθή NSID Σν NSID ηνπ ρξήζηε γηα ηνλ νπνίν λα 

πξνζθνκίζεη ηνλ θαηάινγν εηηθεηψλ. Δάλ απηφ 

ην επηρείξεκα δελ δηεπθξηλίδεηαη, ν ζπλδεκέλνο 

ρξήζηεο  ππνηίζεηαη. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.tags.getUserPopular[335] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηηο δεκνθηιείο εηηθέηεο γηα έλαλ δεδνκέλν ρξήζηε (ή ηνλ ζπλδεκέλν 

ρξήζηε). 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.tags.getListUserPopular 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 
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Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

 user_id Πξναηξεηηθή NSID Σν NSID ηνπ ρξήζηε γηα ηνλ νπνίν λα 

πξνζθνκίζεη ηνλ θαηάινγν εηηθεηψλ. Δάλ 

απηφ ην επηρείξεκα δελ δηεπθξηλίδεηαη, ν 

ζπλδεκέλνο ρξήζηεο  ππνηίζεηαη. 

count Πξναηξεηηθή int Αξηζκφο δεκνθηιψλ εηηθεηψλ γηα λα 

επηζηξέςεη. Ζ πξνεπηινγή είλαη 10, φηαλ ην ελ 

ιφγσ επηρείξεκα δελ είλαη παξφλ. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.tags.getListUserRaw[336] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηηο αθαηέξγαζηεο εθδφζεηο κηαο δεδνκέλεο εηηθέηαο (ή φισλ ησλ 

εηηθεηψλ) γηα ηνλ ζπλδεκέλν ρξήζηε. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.tags.getListUserRaw 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

 tag Πξναηξεηηθή string Ζ εηηθέηα γηα ηελ νπνία λα αλαθηήζεη φιεο ηηο 

αθαηέξγαζηεο εθδφζεηο  

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.tags.getRelated[337] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη έλαλ θαηάινγν εηηθεηψλ «ζρεηηθψλ» κε ηε δεδνκέλε εηηθέηα, κε βάζε 

ηελ αλάιπζε ρξήζεο πνπ έρεη γίλεη απφ ην Flickr. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.tags.getRelated  

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

 tag Ναη string Ζ εηηθέηα γηα ηελ νπνία λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθέο 

εηηθέηεο 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.urls.getGroup[338] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ην url γηα ηε ζειίδα κηαο νκάδαο. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.urls.getGroup 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 
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Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

 group_id Ναη NSID Σν NSID ηεο νκάδαο γηα ηελ νπνία λα 

πξνζθνκίζεη ην url 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.urls.getUserPhotos[339] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ην url γηα ηηο θσηνγξαθίεο ελφο ρξήζηε. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.urls.getUserPhotos 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

user_id Πξναηξεηηθή NSID Σν NSID ηνπ ρξήζηε γηα ην νπνίν λα 

πξνζθνκίζεη ην url. Δάλ παξαιείπεηαη, ν 

θαιψλ ρξήζηεο ππνηίζεηαη. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.urls.getUserProfile[340] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ην url γηα ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.urls.getUserProfile 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

user_id Πξναηξεηηθή NSID Σν NSID ηνπ ρξήζηε γηα ηνλ νπνίν λα 

πξνζθνκίζεη ην url. Δάλ παξαιείπεηαη, ν 

θαιψλ ρξήζηεο ππνηίζεηαη. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.urls.lookupGroup[341] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ην NSID κηαο νκάδαο, ιακβάλνληαο ππφςε ην url ζηε ζειίδα κηαο 

νκάδαο ή ζην pool θσηνγξαθηψλ. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.urls.lookupGroup 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 
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api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

url Ναη url Σν url ζηε ζειίδα ή ην pool θσηνγξαθηψλ 

ηεο νκάδαο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API flickr.urls.lookupUser[342] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ην NSID ελφο ρξήζηε, ιακβάλνληαο ππφςε ην url ζηηο θσηνγξαθίεο ή 

ην πξνθίι ελφο ρξήζηε. 

URL: http://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.urls.lookupUser 

Formats: XML 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

api_key Ναη key Σν Κιεηδί API ηεο εθαξκνγήο. 

url Ναη url Σν url γηα ην πξνθίι ρξήζηε ή ηε ζειίδα 

θσηνγξαθηψλ. 
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3.6 Digg 
 

 

Δηθόλα 8: ηηγκηόηππν Digg πιαηθόξκαο 

3.6.1 Περιγραθή Πλαηθόρμας  

Σν Digg είλαη έλα κηα ππεξεζία ζηελ νπνία νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα αλαθαιχπηνπλ θαη 

λα κνηξάδνληαη πεξηερφκελν απφ νπνπδήπνηε ζην δηαδίθηπν κε ηελ ππνβνιή ζπλδέζκσλ θαη 

ηζηνξηψλ, θαη κε ηελ ςήθηζε  θαη ην ζρνιηαζκφ ησλ ππνβιεζέλησλ ζπλδέζεσλ θαη ηζηνξηψλ. 

Γηα νπνηνδήπνηε δηαδηθηπαθφ πξννξηζκφ, ην  Digg εκθαλίδεη ηα πην δεκνθηιή ζέκαηα, φπσο 

ςεθίζηεθαλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ. Δίλαη έλα κέξνο φπνπ νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα 

θαζνξίδνπλ ζπιινγηθά ηελ αμία ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη πξνζπαζεί λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ 

νη άλζξσπνη θαηαλαιψλνπλ πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν. 

ια ζην Digg - απφ ηηο εηδήζεηο θαη ηα βίληεν έσο ηηο εηθφλεο - ππνβάιινληαη απφ ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ. Μφιηο ππνβιεζεί θάηη, νη ππφινηπνη άλζξσπνη ην βιέπνπλ θαη θάλνπλ "Digg" φ, 

ηη ηνπο αξέζεη πεξηζζφηεξν. Δάλ κηα ππνβνιή είλαη θαιή θαη δέρεηαη αξθεηά Diggs, 

πξνσζείηαη ζηελ πξψηε ζειίδα ψζηε νη επηζθέπηεο λα ην δνπλ. Δπηπιένλ, ην Digg παξέρεη 

εξγαιεία ψζηε ε θνηλφηεηα λα ζπδεηά ηα ζέκαηα πνπ ηελ ελδηαθέξνπλ. 

Κάζε άξζξν πνπ ππνβάιιεηαη ζην Digg έρεη κηα αξίζκεζε γηα ην πφζα Diggs έρεη ιάβεη. 

Γηα θάζε εγγεγξακκέλν ρξήζηε πνπ θάλεη θιηθ ζην "Digg it" ε θαηακέηξεζε αλεβαίλεη θαηά 

έλα. Δάλ ε ηζηνξία ιάβεη έλαλ πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ Diggs, ηφηε πξνσζείηαη ζηελ αξρηθή 

ζειίδα.  

Σν Digg ππνζηεξίδεη επίζεο ηε δηθηχσζε. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη ηνπο θίινπο 

ηνπ γηα λα δεη ηη θάλνπλ Digg. Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ θίισλ είλαη έλαο δπλακηθφο θαηάινγνο 

ελεξγεηψλ φισλ ησλ θίισλ κέζα ζην Digg (Diggs, ζρφιηα, ππνβνιέο, θ.ιπ.). 

Σέινο, ην Digg παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξζνχλ ζπλεληεχμεηο απφ γλσζηέο 

πξνζσπηθφηεηεο κε ην Digg Dialogg. Σν Digg Dialogg επηηξέπεη ηελ ππνβνιή εξσηήζεσλ 

πξνο αμηνζεκείσηνπο εγέηεο θαη απζεληίεο. Αληί γηα εθδφηεο ή δεκνζηνγξάθνπο, ε θνηλφηεηα  

ηνπ Digg δηαιέγεη ηα πην δεκνθηιή εξσηήκαηα γηα λα ηεζνχλ ζηε ζπλέληεπμε. 
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3.6.2 Δπιζκόπηζη ηης Προγραμμαηιζηικής Γιεπαθής (API) 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ζην Digg επηηειείηαη κέζσ ηνπ Digg API (Documentation 1.0, επί 

ηνπ παξφληνο BETA) [454]. Σν API δέρεηαη REST αηηήκαηα θαη πξνζθέξεη δηάθνξνπο 

ηχπνπο απάληεζεο: XML, JSON, θαη JavaScript [455]. Δπηπιένλ, γηα ηελ PHP είλαη 

δηαζέζηκε ε ππνζηεξηδφκελε απφ ην Digg PEAR βηβιηνζήθε, θαζψο θαη άιια εξγαιεία 

αλνηρηνχ θψδηθα. 

ιεο νη κέζνδνη εμππεξεηνχληαη θάησ απφ έλα εληαίν url, 

http://services.digg.com/1.0/endpoint (φπνπ 1.0 είλαη ε έθδνζε, ε νπνία ζα αιιάμεη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ).Σα «read» αηηήκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ GET θαη ηα «write» 

αηηήκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ POST. Απαηηείηαη πηζηνπνίεζε κε OAuth γηα ηα POST 

αηηήκαηα, αιιά δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αηηήζεηο GET απηή ηε ζηηγκή. ια ηα 

αηηήκαηα ζην API ζα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα παξάκεηξν, ηελ 'method'. Έλα GET αίηεκα ζα 

κνηάδεη κε ην παξαθάησ: 

http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=story.getPopular 

3.6.3 Γσναηόηηηες για δημοζίεσζη περιετομένοσ  

Όλνκα κεζόδνπ API comment.bury[407] 

Πεξηγξαθή Θάβεη έλα ζρφιην γηα ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε 

URL: http://api.twitter.com/1/direct_messages/new.format 

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

comment_id Ναη int Σν id ηνπ ζρνιίνπ  

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

comment.digg [408] 

Πεξηγξαθή Κάλεη Digg έλα ζρφιην γηα ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=comment.digg 

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

id Ναη int Σν id ηνπ ζρνιίνπ  

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

shorturl.create[409] 

Πεξηγξαθή Γεκηνπξγεί έλα ζχληνκν url γηα έλα ζπγθεθξηκέλν url 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=shorturl.create 

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο POST 
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Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

url Ναη url Σν URL 

 

Όλνκα κεζόδνπ API story.bury [410] 

Πεξηγξαθή Θάβεη κηα ηζηνξία γηα ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=story.bury 

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

story_id Ναη int Σν id ηεο ηζηνξίαο  

reason Πξναηξεηηθή int Αηηία ζαςίκαηνο  

 

Όλνκα κεζόδνπ API story.digg [411] 

Πεξηγξαθή θάλεη Digg κηα ηζηνξία γηα ην εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=story.bury 

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

story_id Ναη int Σν id ηεο ηζηνξίαο  

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

story.undigg [412] 

Πεξηγξαθή Αλαηξεί ην Digg ζε (Undigg) κηα ηζηνξία γηα ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=story.undigg 

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

story_id Ναη int Σν id ηεο ηζηνξίαο  

 

3.6.4 Γσναηόηηηες για ανάκηηζη περιετομένοσ 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

comment.getAll [413] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζρνιίσλ & πεξηνξίδεη ηα απνηειέζκαηα 

κε ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο. 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=comment.getAll  
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Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

container Πξναηξεηηθή string Σν short_name ηεο ελφηεηαο (container) , 

γηα παξάδεηγκα ―ηερλνινγία‖ 

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ απάληεζε 

max_date Πξναηξεηηθή timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη σο 

Unix timestamp. 

media Πξναηξεηηθή list Λίζηα ή κεκνλσκέλν φλνκα κέζνπ. 

Πηζαλέο ηηκέο είλαη : ―news‖, ―videos‖, 

θαη ―images‖. Πξνεπηινγή είλαη ην ―all‖ 

min_date Πξναηξεηηθή timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη σο 

Unix timestamp. 

 offset Πξναηξεηηθή int Ο δείθηεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. 

 sort Πξναηξεηηθή string Σαμηλφκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Γπλαηέο ηηκέο είλαη: promote_date-desc, 

promote_date-asc, submit_date-desc, 

submit_date-asc, digg_count-desc, 

digg_count-asc, date-desc, date-asc.  

 

 topic 

Πξναηξεηηθή string Σν short_name ηνπ ζέκαηνο ,πρ apple . 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

comment.getInfo [414] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη εθηεηακέλεο πιεξνθνξίεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζρφιην  

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=comment.getInfo  

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

comment_id Ναη int Σν id ηνπ ζρνιίνπ 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

comment.getPopular [415] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ζρφιηα πνπ αλήθνπλ ζε δεκνθηιείο ηζηνξίεο  

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=comment.getPopular 

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ απάληεζε 
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max_date Πξναηξεηηθή timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη σο 

Unix timestamp. 

media Πξναηξεηηθή list Λίζηα ή κεκνλσκέλν φλνκα κέζνπ. 

Πηζαλέο ηηκέο είλαη : ―news‖, ―videos‖, 

θαη ―images‖. Πξνεπηινγή είλαη ην ―all‖ 

min_date Πξναηξεηηθή timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη σο 

Unix timestamp. 

 offset Πξναηξεηηθή int Ο δείθηεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. 

 sort Πξναηξεηηθή string Σαμηλφκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Γπλαηέο 

ηηκέο είλαη: promote_date-desc, 

promote_date-asc, submit_date-desc, 

submit_date-asc, digg_count-desc, 

digg_count-asc, date-desc, date-asc.  

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

comment.getReplies [416] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηηο απαληήζεηο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζρφιην 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=comment.getReplies 

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

comment_id Ναη int Σν id ηνπ ζρνιίνπ 

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ απάληεζε 

 offset Πξναηξεηηθή int Ο δείθηεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API container.getAll [417] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο ελφηεηεο (containers) 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=container.getAll 

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

container.getAll [418] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη εθηεηακέλεο πιεξνθνξίεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα (container) 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=container.getInfo  

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 
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container Ναη string Σν short_name ηεο ελφηεηαο (container), 

πρ technology 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

dialogg.getAll [419] 

Πεξηγξαθή επηζηξέθεη πιεξνθνξίεο γηα φια ηα Digg Dialoggs  

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=dialogg.getAll  

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ απάληεζε 

 offset Πξναηξεηηθή int Ο δείθηεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. 

 sort Πξναηξεηηθή string Σαμηλφκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Γπλαηέο 

ηηκέο είλαη: promote_date-desc, 

promote_date-asc, submit_date-desc, 

submit_date-asc, digg_count-desc, 

digg_count-asc, date-desc, date-asc.  

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

dialogg.getComments [420] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη φια ηα ζρφιηα / εξσηήζεηο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν Digg Dialogg  

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=dialogg.getComments 

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

dialogg_id Ναη int Σν id ηνπ Dialogg 

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ απάληεζε 

 offset Πξναηξεηηθή int Ο δείθηεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. 

 sort Πξναηξεηηθή string Σαμηλφκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Γπλαηέο 

ηηκέο είλαη: promote_date-desc, 

promote_date-asc, submit_date-desc, 

submit_date-asc, digg_count-desc, 

digg_count-asc, date-desc, date-asc.  

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

dialogg.getComments [421] 

Πεξηγξαθή επηζηξέθεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν Digg Dialogg  

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=dialogg.getInfo  

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί ρη 
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Πηζηνπνίεζε  

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

dialogg_id Ναη int Σν id ηνπ Dialogg 

 

Όλνκα κεζόδνπ API digg.getAll [422] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ diggs ζε ηζηνξίεο θαη πεξηνξίδεη ηα 

απνηειέζκαηα κε ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο. 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=digg.getAll  

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

container Πξναηξεηηθή string To short_name ηεο ελφηεηαο  (container) , 

γηα παξάδεηγκα ―ηερλνινγία‖ 

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ απάληεζε 

max_date Πξναηξεηηθή timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη σο 

Unix timestamp. 

min_date Πξναηξεηηθή timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη σο 

Unix timestamp. 

 offset Πξναηξεηηθή int Ο δείθηεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. 

 sort Πξναηξεηηθή string Σαμηλφκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Γπλαηέο ηηκέο είλαη: promote_date-desc, 

promote_date-asc, submit_date-desc, 

submit_date-asc, digg_count-desc, 

digg_count-asc, date-desc, date-asc.  

 

 topic 

Πξναηξεηηθή string Σν short_name ηνπ ζέκαηνο ,πρ apple . 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

digg.getInfo [423] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη εθηεηακέλεο πιεξνθνξίεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν digg γηα κηα 

ηζηνξία 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=digg.getInfo  

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

int Ναη int Σν id ηνπ Digg  

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

digg.getPopular [424] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη φια ηα diggs ζε δεκνθηιείο ηζηνξίεο. 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=digg.getPopular 
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Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

container Πξναηξεηηθή string To short_name ηεο ελφηεηαο  (container), 

γηα παξάδεηγκα ―ηερλνινγία‖ 

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ απάληεζε 

max_date Πξναηξεηηθή timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη σο 

Unix timestamp. 

min_date Πξναηξεηηθή timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη σο 

Unix timestamp. 

 offset Πξναηξεηηθή int Ο δείθηεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. 

 sort Πξναηξεηηθή string Σαμηλφκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Γπλαηέο ηηκέο είλαη: promote_date-desc, 

promote_date-asc, submit_date-desc, 

submit_date-asc, digg_count-desc, 

digg_count-asc, date-desc, date-asc.  

 

 topic 

Πξναηξεηηθή string Σν short_name ηνπ ζέκαηνο ,πρ apple . 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

digg.getUpcoming [425] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη φια ηα diggs ζηηο επεξρφκελεο ηζηνξίεο  

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=digg.getUpcoming  

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

container Πξναηξεηηθή string To short_name ηεο ελφηεηαο  (container), 

γηα παξάδεηγκα ―ηερλνινγία‖ 

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ απάληεζε 

max_date Πξναηξεηηθή timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη σο 

Unix timestamp. 

min_date Πξναηξεηηθή timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη σο 

Unix timestamp. 

 offset Πξναηξεηηθή int Ο δείθηεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. 

 sort Πξναηξεηηθή string Σαμηλφκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Γπλαηέο ηηκέο είλαη: promote_date-desc, 

promote_date-asc, submit_date-desc, 

submit_date-asc, digg_count-desc, 

digg_count-asc, date-desc, date-asc.  

 

 topic 

Πξναηξεηηθή string Σν short_name ηνπ ζέκαηνο ,πρ apple . 
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Όλνκα κεζόδνπ API fan.getAll [426] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη φινπο ηνπο νπαδνχο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=fan.getAll  

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

username Ναη string Σν φλνκα (username) ηνπ ρξήζηε 

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ απάληεζε 

 offset Πξναηξεηηθή int Ο δείθηεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API friend.getAll [427] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη φινπο ηνπο θίινπο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=friend.getAll  

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

username Ναη string Σν φλνκα (username) ηνπ ρξήζηε 

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ απάληεζε 

 offset Πξναηξεηηθή int Ο δείθηεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. 

 size Πξναηξεηηθή string Σν κέγεζνο ηεο κηθξνγξαθίαο  (Thumbnail).  

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

friend.getCommented [428] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηζηνξίεο ζρνιηαζκέλεο απφ ηνπο θίινπο ηνπ ρξήζηε, ηαμηλνκεκέλεο 

κε ην πην πξφζθαην digg πξψην. 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=friend.getCommented  

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

username Ναη string Σν φλνκα (username) ηνπ ρξήζηε 

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ απάληεζε 

 offset Πξναηξεηηθή int Ο δείθηεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. 

max_date Πξναηξεηηθή timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη σο 

Unix timestamp. 

min_date Πξναηξεηηθή timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη σο 

Unix timestamp. 
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Όλνκα κεζόδνπ 

API 

friend.getDugg [429] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηηο ηζηνξίεο πνπ έγηλαλ digg, ησλ θίισλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=friend.getDugg 

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

username Ναη string Σν φλνκα (username) ηνπ ρξήζηε 

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ απάληεζε 

 offset Πξναηξεηηθή int Ο δείθηεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. 

max_date Πξναηξεηηθή timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη σο 

Unix timestamp. 

min_date Πξναηξεηηθή timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη σο 

Unix timestamp. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API friend.Returnsubmissions [430] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεηο ππνβνιέο ησλ θίισλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε. 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=friend.Returnsubmissions 

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

username Ναη string Σν φλνκα (username) ηνπ ρξήζηε 

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ 

απάληεζε 

 offset Πξναηξεηηθή int Ο δείθηεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ 

γηα αλάθηεζε. 

max_promote_date Πξναηξεηηθή timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη σο 

Unix timestamp. 

min_ promote _date Πξναηξεηηθή timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη 

σο Unix timestamp. 

max_sumbit_date Πξναηξεηηθή timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη σο 

Unix timestamp. 

min_ sumbit _date Πξναηξεηηθή timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη 

σο Unix timestamp. 

 sort Πξναηξεηηθή string Σαμηλφκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Γπλαηέο ηηκέο είλαη: promote_date-desc, 

promote_date-asc, submit_date-desc, 

submit_date-asc, digg_count-desc, 

digg_count-asc, date-desc, date-asc.  

 size Πξναηξεηηθή string Σν κέγεζνο ηεο κηθξνγξαθίαο 

(Thumbnail). .  
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Όλνκα κεζόδνπ API media.getAll [431] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη φινπο ηνπο ηχπνπο κέζσλ 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=media.getAll  

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

media.getInfo [432] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη εθηεηακέλεο πιεξνθνξίεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν κέζσλ 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=media.getInfo  

Formats: Xml,  Json  

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

medium Ναη string Σν φλνκα ηνπ κέζνπ. Γπλαηέο ηηκέο είλαη 

new,videos, θαη images. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API search.stories [433] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηζηνξίεο πνπ ηαηξηάδνπλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=search.stories 

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

query Πξναηξεηηθή string Σν εξψηεκα αλαδήηεζεο  

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ απάληεζε 

 offset Πξναηξεηηθή int Ο δείθηεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. 

 sort Πξναηξεηηθή string Σαμηλφκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Γπλαηέο 

ηηκέο είλαη: promote_date-desc, 

promote_date-asc, submit_date-desc, 

submit_date-asc, digg_count-desc, 

digg_count-asc, date-desc, date-asc.  

 domain Πξναηξεηηθή string Έλαο δηθηπαθφο ηνκέαο (π.ρ. digg.com) 

 

Όλνκα κεζόδνπ API story.getAll [434] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη φιεο ηηο ηζηνξίεο θαη πεξηνξίδεη ηα απνηειέζκαηα κε 

ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο  

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=story.getAll  

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 
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Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ 

απάληεζε 

 offset Πξναηξεηηθή int Ο δείθηεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ 

γηα αλάθηεζε. 

max_promote_date Πξναηξεηηθή timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη 

σο Unix timestamp. 

min_ promote _date Πξναηξεηηθή timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη 

σο Unix timestamp. 

max_sumbit_date Πξναηξεηηθή timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη 

σο Unix timestamp. 

min_ sumbit _date Πξναηξεηηθή timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη 

σο Unix timestamp. 

 sort Πξναηξεηηθή string Σαμηλφκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Γπλαηέο ηηκέο είλαη: promote_date-desc, 

promote_date-asc, submit_date-desc, 

submit_date-asc, digg_count-desc, 

digg_count-asc, date-desc, date-asc.  

 size Πξναηξεηηθή string Σν κέγεζνο ηεο κηθξνγξαθίαο 

(Thumbnail). .  

 domain Πξναηξεηηθή string Έλαο δηθηπαθφο ηνκέαο (π.ρ. digg.com) 

 link Πξναηξεηηθή string URL γηα έλα άξζξν/ηζηνξία 

 link_hash Πξναηξεηηθή string  Σν MD5 ελφο url 

media Πξναηξεηηθή list Λίζηα ή κεκνλσκέλν φλνκα κέζνπ. 

Πηζαλέο ηηκέο είλαη : ―news‖, ―videos‖, 

θαη ―images‖. Πξνεπηινγή είλαη ―all‖ 

story_ids Πξναηξεηηθή list ιίζηα απφ ids ηζηνξηψλ 

 topic Πξναηξεηηθή string Σν short_name ηνπ ζέκαηνο ,πρ apple . 

container Πξναηξεηηθή string To short_name ηεο ελφηεηαο (container) 

, γηα παξάδεηγκα ―ηερλνινγία‖ 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

story.getComments [435] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηα ζρφιηα κηαο ηζηνξίαο  

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=story.getComments 

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

story_id Ναη Int Σν  id ηεο ηζηνξίαο  

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ απάληεζε 

max_date Πξναηξεηηθή timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη σο 

Unix timestamp. 

min_date Πξναηξεηηθή timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη σο 

Unix timestamp. 

 offset Πξναηξεηηθή int Ο δείθηεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. 
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 sort Πξναηξεηηθή string Σαμηλφκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Γπλαηέο ηηκέο είλαη: promote_date-desc, 

promote_date-asc, submit_date-desc, 

submit_date-asc, digg_count-desc, 

digg_count-asc, date-desc, date-asc.  

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

story.getDiggs [436] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηα diggs κηαο ηζηνξίαο  

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=story.getDiggs 

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

story_id Ναη Int Σν id ηεο ηζηνξίαο  

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ απάληεζε 

max_date Πξναηξεηηθή timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη σο 

Unix timestamp. 

min_date Πξναηξεηηθή timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη σο 

Unix timestamp. 

 offset Πξναηξεηηθή int Ο δείθηεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. 

 sort Πξναηξεηηθή string Σαμηλφκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Γπλαηέο ηηκέο είλαη: promote_date-desc, 

promote_date-asc, submit_date-desc, 

submit_date-asc, digg_count-desc, 

digg_count-asc, date-desc, date-asc.  

 

Όλνκα κεζόδνπ API story. getHot [437] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηηο δεκνθηιείο (hot) ηζηνξίεο θαη πεξηνξίδεη ηα απνηειέζκαηα κε 

ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=story.getHot 

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

 size Πξναηξεηηθή string Σν κέγεζνο ηεο κηθξνγξαθίαο 

(Thumbnail). .  

 domain Πξναηξεηηθή string Έλαο δηθηπαθφο ηνκέαο (π.ρ. digg.com) 

media Πξναηξεηηθή list Λίζηα ή κεκνλσκέλν  φλνκα κέζνπ. 

Πηζαλέο ηηκέο είλαη : ―news‖, ―videos‖, θαη 

―images‖. Πξνεπηινγή είλαη ―all‖ 

 topic Πξναηξεηηθή string Σν short_name ηνπ ζέκαηνο ,πρ apple . 

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ απάληεζε 

 offset Πξναηξεηηθή int Ο δείθηεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. 
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container Πξναηξεηηθή string To short_name ηεο ελφηεηαο (container) , 

γηα παξάδεηγκα ―ηερλνινγία‖ 

 

Όλνκα κεζόδνπ API story.getInfo [438] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη εθηελείο πιεξνθνξίεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία  

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=story.getInfo  

Formats: Xml,  Json  

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

 size Πξναηξεηηθή string Σν κέγεζνο ηεο κηθξνγξαθίαο 

(Thumbnail). .  

 clean_title Πξναηξεηηθή string Ο θαζαξφο ηίηινο κηαο ηζηνξίαο 

short_url Πξναηξεηηθή string Σν ζχληνκν url 

story_id Πξναηξεηηθή int  Σν id ηεο ηζηνξίαο  

 

Όλνκα κεζόδνπ API story.getPopular [439] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη δεκνθηιείο ηζηνξίεο θαη πεξηνξίδεη ηα απνηειέζκαηα κε 

ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο  

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=story.getPopular 

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ 

απάληεζε 

 offset Πξναηξεηηθή int Ο δείθηεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ 

γηα αλάθηεζε. 

max_promote_date Πξναηξεηηθή timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη 

σο Unix timestamp. 

min_ promote _date Πξναηξεηηθή timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη 

σο Unix timestamp. 

max_sumbit_date Πξναηξεηηθή timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη 

σο Unix timestamp. 

min_ sumbit _date Πξναηξεηηθή timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη 

σο Unix timestamp. 

 sort Πξναηξεηηθή string Σαμηλφκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Γπλαηέο ηηκέο είλαη: promote_date-

desc, promote_date-asc, submit_date-

desc, submit_date-asc, digg_count-desc, 

digg_count-asc, date-desc, date-asc.  

 size Πξναηξεηηθή string Σν κέγεζνο ηεο κηθξνγξαθίαο 

(Thumbnail). .  

 domain Πξναηξεηηθή string Έλαο δηθηπαθφο ηνκέαο (π.ρ. digg.com) 

media Πξναηξεηηθή list Λίζηα ή κεκνλσκέλν  φλνκα κέζνπ. 

Πηζαλέο ηηκέο είλαη : ―news‖, ―videos‖, 

θαη ―images‖. Πξνεπηινγή είλαη ―all‖ 
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 topic Πξναηξεηηθή string Σν short_name ηνπ ζέκαηνο ,πρ apple . 

container Πξναηξεηηθή string To short_name ηεο ελφηεηαο (container) 

, γηα παξάδεηγκα ―ηερλνινγία‖ 

 

Όλνκα κεζόδνπ API story.getRelated [440] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηζηνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζνξηζκέλε ηζηνξία 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=story.getRelated  

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

story_id Ναη Int Σν id ηεο ηζηνξίαο  

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ απάληεζε 

 offset Πξναηξεηηθή int Ο δείθηεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ 

γηα αλάθηεζε. 

 related_by Πξναηξεηηθή string Ηζηνξίεο ζρεηηδφκελεο κέζσ ιέμεσλ-

θιεηδηψλ (keywords), diggs ή πεγήο  

 

Όλνκα κεζόδνπ API story.getTop [441] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηηο θνξπθαίεο (top) ηζηνξίεο θαη πεξηνξίδεη ηα απνηειέζκαηα κε 

ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο  

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=story.getTop 

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ απάληεζε 

 size Πξναηξεηηθή string Σν κέγεζνο ηεο κηθξνγξαθίαο 

(Thumbnail). .  

 domain Πξναηξεηηθή string Έλαο δηθηπαθφο ηνκέαο (π.ρ. digg.com) 

media Πξναηξεηηθή list Λίζηα ή κεκνλσκέλν  φλνκα κέζνπ. 

Πηζαλέο ηηκέο είλαη : ―news‖, ―videos‖, 

θαη ―images‖. Πξνεπηινγή είλαη ―all‖ 

 topic Πξναηξεηηθή string Σν short_name ηνπ ζέκαηνο ,πρ apple . 

container Πξναηξεηηθή string To short_name ηεο ελφηεηαο (container) , 

γηα παξάδεηγκα ―ηερλνινγία‖ 

 

Όλνκα κεζόδνπ API story.getUpcoming [442] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη επεξρφκελεο ηζηνξίεο θαη πεξηνξίδεη ηα απνηειέζκαηα κε 

ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο  

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=story.getUpcoming 

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 
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Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ 

απάληεζε 

 offset Πξναηξεηηθή int Ο δείθηεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ 

γηα αλάθηεζε. 

max_sumbit_date Πξναηξεηηθή timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη σο 

Unix timestamp. 

min_ sumbit _date Πξναηξεηηθή timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη 

σο Unix timestamp. 

 sort Πξναηξεηηθή string Σαμηλφκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Γπλαηέο ηηκέο είλαη: promote_date-desc, 

promote_date-asc, submit_date-desc, 

submit_date-asc, digg_count-desc, 

digg_count-asc, date-desc, date-asc.  

 size Πξναηξεηηθή string Σν κέγεζνο ηεο κηθξνγξαθίαο 

(Thumbnail). .  

 domain Πξναηξεηηθή string Έλαο δηθηπαθφο ηνκέαο (π.ρ. digg.com) 

media Πξναηξεηηθή list Λίζηα ή κεκνλσκέλν  φλνκα κέζνπ. 

Πηζαλέο ηηκέο είλαη : ―news‖, ―videos‖, 

θαη ―images‖. Πξνεπηινγή είλαη ―all‖ 

 topic Πξναηξεηηθή string Σν short_name ηνπ ζέκαηνο ,πρ apple . 

container Πξναηξεηηθή string To short_name ηεο ελφηεηαο (container) 

, γηα παξάδεηγκα ―ηερλνινγία‖ 

 

Όλνκα κεζόδνπ API topic.getAll [443] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη πιεξνθνξίεο γηα φια ηα ζέκαηα 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=topic.getAll  

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

 topic.getInfo [444] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη πιεξνθνξίεο γηα έλα ζέκα 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=topic.getInfo  

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

 topic Πξναηξεηηθή string Σν short_name ηνπ ζέκαηνο ,πρ apple . 

 

Όλνκα κεζόδνπ API user.getAll [445] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη πιεξνθνξίεο γηα πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ρξήζηεο  

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=user.getAll  

Formats: Xml,  Json , JavaScript 
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HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

 usernames Ναη list Λίζηα νλνκάησλ (usernames) ρσξηδφκελε 

απφ θφκκαηα 

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ απάληεζε 

 offset Πξναηξεηηθή int Ο δείθηεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ 

γηα αλάθηεζε. 

 size Πξναηξεηηθή string Σν κέγεζνο ηεο κηθξνγξαθίαο 

(Thumbnail). .  

 

Όλνκα κεζόδνπ API user.getComments [446] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηα ζρφιηα πνπ έλαο ρξήζηεο έρεη γξάςεη 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=user.getComments 

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

 username Ναη string Σν φλνκα (username) ηνπ ρξήζηε 

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ 

απάληεζε 

max_date Πξναηξεηηθή timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη 

σο Unix timestamp. 

min_date Πξναηξεηηθή timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη 

σο Unix timestamp. 

 offset Πξναηξεηηθή int Ο δείθηεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ 

γηα αλάθηεζε. 

 sort Πξναηξεηηθή string Σαμηλφκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Γπλαηέο ηηκέο είλαη: promote_date-desc, 

promote_date-asc, submit_date-desc, 

submit_date-asc, digg_count-desc, 

digg_count-asc, date-desc, date-asc.  

media Πξναηξεηηθή list Λίζηα ή κεκνλσκέλν  φλνκα κέζνπ. 

Πηζαλέο ηηκέο είλαη : ―news‖, ―videos‖, 

θαη ―images‖. Πξνεπηινγή είλαη ην ―all‖ 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

user.getDiggs [447] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη diggs απφ έλαλ ρξήζηε 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=user.getDiggs 

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 
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username Ναη string Σν φλνκα (username) ηνπ ρξήζηε 

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ απάληεζε 

max_date Πξναηξεηηθή timestamp Μέγηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη σο 

Unix timestamp. 

min_date Πξναηξεηηθή timestamp Διάρηζηε εκεξνκελία .Αλαπαξίζηαηαη σο 

Unix timestamp. 

 offset Πξναηξεηηθή int Ο δείθηεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

user.getDugg [448] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηζηνξίεο πνπ έγηλαλ digg απφ έλαλ ρξήζηε 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=user.getDugg 

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

username Ναη string Σν φλνκα (username) ηνπ ρξήζηε 

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ απάληεζε 

 offset Πξναηξεηηθή int Ο δείθηεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. 

size Πξναηξεηηθή string Σν κέγεζνο ηεο κηθξνγξαθίαο (Thumbnail).  

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

user.getFavorites [449] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηζηνξίεο πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο αγαπεκέλεο (favorites) απφ έλα 

ρξήζηε, 15 ηε θνξά 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=user.getFavorites 

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

username Ναη string Σν φλνκα (username) ηνπ ρξήζηε 

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ απάληεζε 

 offset Πξναηξεηηθή int Ο δείθηεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. 

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

user.getInfo [450] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηηο πιεξνθνξίεο ελφο ρξήζηε 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=user.getInfo  

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 



 

291 
 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

username Ναη string Σν φλνκα (username) ηνπ ρξήζηε 

 size Πξναηξεηηθή string Σν κέγεζνο ηεο κηθξνγξαθίαο 

(Thumbnail). .  

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

user.Returnsubmissions [451] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηηο ηζηνξίεο πνπ ν ρξήζηεο έρεη ππνβάιεη 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=user.Returnsubmissions 

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

username Ναη string Σν φλνκα (username) ηνπ ρξήζηε 

count Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ απάληεζε 

 offset Πξναηξεηηθή int Ο δείθηεο ηεο ζειίδαο απνηειεζκάησλ γηα 

αλάθηεζε. 

 size Πξναηξεηηθή string Σν κέγεζνο ηεο κηθξνγξαθίαο 

(Thumbnail). .  

 

Όλνκα κεζόδνπ 

API 

shorturl.getInfo [452] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη εθηεηακέλεο πιεξνθνξίεο γηα έλα shorturl 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=shorturl.getInfo  

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 

Παξάκεηξνη Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

short_url Ναη string Short url  

 

Όλνκα κεζόδνπ API shorturl.random [453] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη έλα ηπραίν δεκνθηιέο url 

URL: http://services.digg.com/1.0/endpoint?method=shorturl.random 

Formats: Xml,  Json , JavaScript 

HTTP κέζνδνο Get 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη (ε ρξήζε ηνπ API ,φκσο ,παξαθνινπζείηαη) 
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3.7 Delicious 
 

 

Δηθόλα 9: ηηγκηόηππν Delicious πιαηθόξκαο 

3.7.1 Περιγραθή Πλαηθόρμας  

Σν Delicious είλαη κηα θνηλσληθή ππεξεζία ζειηδνδεηθηψλ πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο 

λα βάδνπλ εηηθέηεο, λα απνζεθεχνπλ, λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα κνηξάδνληαη ηνπο 

ζειηδνδείθηεο (bookmarks). 

 ινη νη ζειηδνδείθηεο πνπ δεκνζηεχνληαη ζην Delicious είλαη ζε δεκφζηα πξνβνιή σο 

πξνεπηινγή, αλ θαη νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ραξαθηεξίζνπλ ζειηδνδείθηεο σο ηδησηηθνχο. Ζ 

ππεξεζία δελ είλαη εζηηαζκέλε ζηελ απνζήθεπζε ηδησηηθψλ ζπιινγψλ ζειηδνδεηθηψλ αιιά 

ζην δηακνηξαζκφ ηνπο. Σα Delicious «link rolls», «tag rolls», νη θνλθάξδεο δηθηχνπ(network 

badges), νη RSS ηξνθνδνζίεο, θαη ην ηζηνιφγην ηνπ ηζηνρψξνπ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε 

ηζηνιφγηα.  

Σν Delicious είλαη κηα θνηλσληθή ππεξεζία ζειηδνδεηθηψλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη 

θάπνηνο κπνξεί λα κεηαθνξηψζεη φινπο ηνπο ζειηδνδείθηεο ηνπ, λα ηνπο κνηξαζηεί κε άιινπο 

αλζξψπνπο, θαη λα δεη πνηεο ηζηνζειίδεο θάλνπλ ζειηδνδείθηεο (bookmark) άιινη άλζξσπνη. 

Δπίζεο κπνξεί θαλείο λα δεη ηνπο πην δεκνθηιείο ζειηδνδείθηεο πνπ κεηαθνξηψλνληαη γηα 

πνιιέο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο. Δπηπιένλ, ε Delicious αλαδήηεζε θαη ηα εξγαιεία εηηθεηψλ 

βνεζνχλ ηελ παξαθνινχζεζε νιφθιεξεο ηεο ζπιινγήο ζειηδνδεηθηψλ ελφο ρξήζηε θαη ηελ 

αλεχξεζε λένπο ζειηδνδείθηεο.  

Τπάξρνπλ πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο πνπ δίλνληαη απφ ην Delicious. Σα Linkrolls είλαη έλαο 

ηξφπνο λα επηδεηρζνχλ νη πην πξφζθαηνη Delicious ζειηδνδείθηεο ελφο ρξήζηε σο ηκήκα ηνπ 

ηζηνρψξνπ ηνπ.  

Τπάξρνπλ επίζεο δηαθξηηηθά δηθηχσλ(network badges),, ηα νπνία επηηξέπνπλ λα 

επηδείμνπλ ην delicious δίθηπν ελφο ρξήζηε ζε έλαλ ηζηνρψξν.  

Ζ αξρηθή ζειίδα ηνπ Delicious παξνπζηάδεη ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο ζειηδνδείθηεο ζην 

Delicious. Δίλαη επίζεο δπλαηφ λα εμεξεπλεζεί ηη είλαη δεκνθηιέο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα.  

Καηά ζπλέπεηα, νη δεκνθηιείο ηζηνρψξνη κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξε 

πξνψζεζε. 
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3.7.2 Δπιζκόπηζη ηης Προγραμμαηιζηικής Γιεπαθής (API) 

Σν Delicious API δελ έρεη πξνο ην παξφλ εθδφζεηο, θαζψο είλαη ππφ αλάπηπμε θαη κπνξεί 

λα απελεξγνπνηήζεη ηηο πξψηεο εθδφζεηο απφηνκα. Γηα ηε κειέηε απηή, ε ηειεπηαία 

ελεκέξσζε έγηλε ζηηο 24 Μαξηίνπ 2010. ια ηα / v1 api απαηηνχλ αηηήζεηο HTTPS θαη 

HTTP-Auth. Δίλαη δπλαηφλ λα αλαθηεζνχλ ηα δεδνκέλα κέζσ API ζε XML ή JSON format, 

ή λα εμαρζνχλ ζε κηα ηππνπνηεκέλε κνξθή ζειηδνδεηθηψλ Netscape. Πξέπεη λα ππάξρεη 

ηνπιάρηζηνλ έλα δεπηεξφιεπην κεηαμχ θιήζεσλ αιιηψο είλαη πηζαλφλ λα κπινθαξηζηνχλ 

απηφκαηα νη αηηήζεηο.  

Γηα λα έρεη πξφζβαζε ην πξφγξακκα-πειάηεο ζε δεδνκέλα ινγαξηαζκψλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ην Yahoo! ID ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ίδηα API, 

αιιά λα αιιάμεη ηε δηαδξνκή πξνο / v2, θαη λα θάλεη αηηήζεηο HTTP ρξεζηκνπνηψληαο ην 

OAuth, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Yahoo! Developer Network. Σέινο, ππάξρεη ε ππνρξέσζε 

λα ηεζεί ν user-agent ηνπ πξνγξάκκαηνο-πειάηε ζε θάηη αλαγλσξίζηκν. Αλαγλσξηζηηθά φπσο 

"Java/1.4.3» ή «lwp-perl" θιπ. πξφθεηηαη λα απαγνξεπηνχλ ζχληνκα. 

3.7.3 Γσναηόηηηες για δημοζίεσζη περιετομένοσ   

Όλνκα κεζόδνπ API Posts/Add [222] 

Πεξηγξαθή Πξνζζέηεη κηα δεκνζίεπζε ζην Delicious  

URL: https://api.del.icio.us/v1/posts/add? 

Formats: Xml 

HTTP κέζνδνο POST,GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη (1 δεπηεξφιεπην ειάρηζην δηάζηεκα κεηαμχ θιήζεσλ ) 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

url Ναη url ην url ηνπ ζηνηρείνπ 

description Ναη string Ζ πεξηγξαθή ηνπ ζηνηρείνπ 

extended Πξναηξεηηθή string ζεκεηψζεηο γηα ην ζηνηρείν 

tags Πξναηξεηηθή Λίζηα απφ strings εηηθέηεο γηα ην είδνο  

dt Πξναηξεηηθή datestamp 

(CCYY-MM-

DDThh:mm:ssZ) 

Ζ εηηθέηα εκεξνκελίαο (datestamp) ηνπ 

ζηνηρείνπ 

replace=no Πξναηξεηηθή Boolean Γελ αληηθαζίζηαληαη δεκνζηεχζεηο, αλ 

δνζεί url πνπ έρεη ήδε αλαξηεζεί. 

shared=no Πξναηξεηηθή Boolean θαζηζηά ην ζηνηρείν ηδησηηθφ 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Posts/Delete [223] 

Πεξηγξαθή Γηαγξάθεη κηα δεκνζίεπζε απφ ην Delicious 

URL: https://api.del.icio.us/v1/posts/delete? 

Formats: Xml 

HTTP κέζνδνο POST,GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη (1 δεπηεξφιεπην ειάρηζην δηάζηεκα κεηαμχ θιήζεσλ ) 
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Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

url 

 

Ναη url ην url ηνπ ζηνηρείνπ. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API tags/Delete [224] 

Πεξηγξαθή Γηαγξάθεη κηα ππάξρνπζα εηηθέηα 

URL: https://api.del.icio.us/v1/tags/delete? 

Formats: Xml 

HTTP κέζνδνο POST,GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη (1 δεπηεξφιεπην ειάρηζην δηάζηεκα κεηαμχ θιήζεσλ ) 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

tag 

 

Ναη Tag Ζ εηηθέηα πξνο δηαγξαθή 

 

Όλνκα κεζόδνπ API tags/Rename [225] 

Πεξηγξαθή Μεηνλνκάδεη κηα ππάξρνπζα εηηθέηα 

URL: https://api.del.icio.us/v1/tags/rename? 

Formats: Xml 

HTTP κέζνδνο POST,GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη (1 δεπηεξφιεπην ειάρηζην δηάζηεκα κεηαμχ θιήζεσλ ) 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

old 

 

Ναη Tag Ζ εηηθέηα πξνο κεηνλνκαζία 

new 

 

Ναη Tag ην λέν φλνκα ηεο εηηθέηαο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API bundles/Set [226] 

Πεξηγξαθή Απνδίδεη έλα ζχλνιν εηηθεηψλ ζε κηα εληαία δέζκε(bundle), δηαγξάθνληαο 

πξνεγνχκελεο ξπζκίζεηο γηα ηε δέζκε. 

URL: https://api.del.icio.us/v1/bundles/set? 

Formats: Xml 

HTTP κέζνδνο POST,GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη (1 δεπηεξφιεπην ειάρηζην δηάζηεκα κεηαμχ θιήζεσλ ) 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

bundle Ναη string ην φλνκα ηεο δέζκεο  

tags 

 

Ναη Λίζηα 

εηηθεηψλ 

ε ιίζηα ησλ εηηθεηψλ γηα ηε δέζκε 

 

Όλνκα κεζόδνπ API bundles/Delete [227] 

Πεξηγξαθή Γηαγξάθεη κηα δέζκε(bundle) 

URL: https://api.del.icio.us/v1/bundles/delete? 
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Formats: Xml 

HTTP κέζνδνο POST,GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη (1 δεπηεξφιεπην ειάρηζην δηάζηεκα κεηαμχ θιήζεσλ ) 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

bundle 

 

Απαηηνύκελε string ην φλνκα ηεο δέζκεο  

 

3.7.4 Γσναηόηηηες για ανάκηηζη περιετομένοσ 

Όλνκα κεζόδνπ API Posts/Update [228] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν ελεκέξσζεο γηα ην ρξήζηε, θαζψο θαη ν 

αξηζκφο ησλ λέσλ ζηνηρείσλ ζην inbox ηνπ ρξήζηε απφ ηελ ηειεπηαία ηνπ 

επίζθεςε. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί πξηλ απφ ηελ θιήζε posts/all γηα λα 

ειερζεί εάλ ηα δεδνκέλα έρνπλ αιιάμεη απφ ηελ ηειεπηαία θνξά. 

URL: https://api.del.icio.us/v1/posts/update? 

Formats: Xml 

HTTP κέζνδνο POST,GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη (1 δεπηεξφιεπην ειάρηζην δηάζηεκα κεηαμχ θιήζεσλ ) 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Posts/Get [229] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη κία ή πεξηζζφηεξεο δεκνζηεχζεηο, ζηελ θαζνξηζκέλε εκέξα . ε 

πεξίπησζε πνπ δελ δίλεηαη εκεξνκελία ή url,ε πιένλ πξφζθαηε εκεξνκελία 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

URL: https://api.del.icio.us/v1/posts/get? 

Formats: Xml 

HTTP κέζνδνο POST,GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη (1 δεπηεξφιεπην ειάρηζην δηάζηεκα κεηαμχ θιήζεσλ ) 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

tag 

 

Πξναηξεηηθή Λίζηα εηηθεηψλ κηα ιίζηα ησλ εηηθεηψλ κε ην νπνίν λα 

θηιηξαξηζηνχλ ηα απνηειέζκαηα, πνπ 

ρσξίδνληαη κε θελφ δηάζηεκα 

hashes  Πξναηξεηηθή Λίζηα απφ md5‘s  Πξνζθνκίδεη πνιιαπινχο ζειηδνδείθηεο 

απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο URL MD5s 

αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία, πνπ 

ρσξίδνληαη απφ URL-θσδηθνπνηεκέλα 

δηαζηήκαηα (π.ρ.. '+'). 

meta=Yes Πξναηξεηηθή Boolean Πεξηιακβάλεη ηηο ππνγξαθέο αλίρλεπζεο 

αιιαγήο ζε θάζε ζηνηρείν ζε κηα ηδηφηεηα 

«meta». Οη πειάηεο πνπ επηζπκνχλ λα 

δηαηεξήζνπλ κηα ζπγρξνληζκέλε ηνπηθή 

απνζήθεπζε ησλ ζειηδνδεηθηψλ πξέπεη 

λα δηαηεξήζνπλ ηελ αμία απηήο ηεο 

ηδηφηεηαο - ε αμία ηεο ζα αιιάμεη φηαλ 

αιιάδεη νπνηνζδήπνηε ζεκαληηθφο 
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ηνκέαο ηνπ ζειηδνδείθηε. 

url 

 

Πξναηξεηηθή url Πξνζθνκίδεη έλαλ ζειηδνδείθηε γηα απηφ 

ην URL, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

εκεξνκελία. εκείσζε: ε παξάκεηξνο 

πξέπεη λα uRL-θσδηθνπνηεζεί. 

dt 

 

Πξναηξεηηθή datestamp 

(CCYY-MM-

DDThh:mm:ssZ  ) 

Φηιηξάξηζκα κε βάζε ηελ εκεξνκελία 

απηή. Ζ πξνεπηινγή είλαη ε πην 

πξφζθαηε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία 

ζειηδνδείθηεο ζψζεθαλ. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Posts/Recent [230] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα κε ηηο πην πξφζθαηεο δεκνζηεχζεηο, θηιηξαξηζκέλεο 

απφ ηε παξάκεηξν. Αλψηαην φξην 100. 

URL: https://api.del.icio.us/v1/posts/ recent? 

Formats: Xml 

HTTP κέζνδνο POST,GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη (1 δεπηεξφιεπην ειάρηζην δηάζηεκα κεηαμχ θιήζεσλ ) 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

tag 

 

Πξναηξεηηθή tag Φηιηξάξεη ηα απνηειέζκαηα κε απηήλ ηελ 

εηηθέηα. 

count Πξναηξεηηθή int {1..100} Αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αλάθηεζε 

(πξνεπηινγή: 15, κέγηζην: 100). 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Posts/Dates [231] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα κε ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνζηεχζεσλ 

ζε θάζε εκεξνκελία. 

URL: https://api.del.icio.us/v1/posts/ dates? 

Formats: Xml 

HTTP κέζνδνο POST,GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη (1 δεπηεξφιεπην ειάρηζην δηάζηεκα κεηαμχ θιήζεσλ ) 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

tag 

 

Πξναηξεηηθή tag Φηιηξάξεη ηα απνηειέζκαηα κε απηήλ ηελ 

εηηθέηα. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Posts/All [232] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη φιεο ηηο δεκνζηεχζεηο. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο 

update πξηλ απφ ηελ θιήζε posts/all γηα λα ειερζεί εάλ ηα δεδνκέλα έρνπλ 

αιιάμεη απφ ηελ ηειεπηαία θνξά. 

URL: https://api.del.icio.us/v1/posts/ all? 

Formats: Xml 

HTTP κέζνδνο POST,GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη (1 δεπηεξφιεπην ειάρηζην δηάζηεκα κεηαμχ θιήζεσλ ) 
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Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

tag 

 

Πξναηξεηηθή tag Φηιηξάξεη ηα απνηειέζκαηα κε απηήλ ηελ 

εηηθέηα. 

results 

 

Πξναηξεηηθή int Ο αξηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

επηζηξέθεη. 

start Πξναηξεηηθή int Καζνξίδεη ην πφζα απνηειέζκαηα κεηά 

αξρίδεη λα επηζηξέθεη απνηειέζκαηα  

meta=Yes Πξναηξεηηθή Boolean Πεξηιακβάλεη ηηο ππνγξαθέο  αλίρλεπζεο 

αιιαγήο ζε θάζε ζηνηρείν ζε κηα ηδηφηεηα 

«meta». Οη πειάηεο πνπ επηζπκνχλ λα 

δηαηεξήζνπλ κηα ζπγρξνληζκέλε ηνπηθή 

απνζήθεπζε ησλ ζειηδνδεηθηψλ πξέπεη λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ αμία απηήο ηεο ηδηφηεηαο 

- ε αμία ηεο ζα αιιάμεη φηαλ αιιάδεη 

νπνηνζδήπνηε ζεκαληηθφο ηνκέαο ηνπ 

ζειηδνδείθηε. 

fromdt 

 

Πξναηξεηηθή datestamp 

(CCYY-MM-

DDThh:mm:ssZ  

) 

θηιηξάξεη γηα δεκνζηεχζεηο ζε απηή ηελ 

εκεξνκελία ή αξγφηεξα. 

todt 

 

Πξναηξεηηθή datestamp 

(CCYY-MM-

DDThh:mm:ssZ  

) 

θηιηξάξεη γηα δεκνζηεχζεηο ζε απηή ηελ 

εκεξνκελία ή πξνγελέζηεξεο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Posts/All [233] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα αιιαγψλ φισλ ησλ δεκνζηεχζεσλ. Σν πξφγξακκα-

πειάηεο ζα πξέπεη λα θαιεί ηελ κέζνδν update γηα λα ειέγμεη αλ είλαη 

απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε λέσλ δεδνκέλσλ. 

Ζ κέζνδνο απνζθνπεί ζην λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα αιιαγέο ζηνπο 

ζειηδνδείθηεο ρσξίο λα απαηηεί ηελ πιήξε κεηαθφξησζε φισλ ησλ 

δεδνκέλσλ. 

Κάζε δεκνζίεπζε πνπ επηζηξέθεηαη παξέρεη έλα url md5 καδί κε ην ζρεηηθφ 

meta ζηνηρείν πνπ πεξηέρεη ηελ ηξέρνπζα «ππνγξαθή» αιιαγψλ (change 

detection signature) γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζειηδνδείθηε. 

URL: https://api.del.icio.us/v1/posts/ all?hashes 

Formats: Xml 

HTTP κέζνδνο POST,GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη (1 δεπηεξφιεπην ειάρηζην δηάζηεκα κεηαμχ θιήζεσλ ) 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Posts/Suggest[234] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα δεκνθηιψλ εηηθεηψλ , ζπληζηψκελσλ εηηθεηψλ θαη 

εηηθεηψλ δηθηχνπ γηα έλα ρξήζηε. Ζ κέζνδνο απνζθνπεί ζην λα παξέρεη 
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ζπζηάζεηο γηα εηηθέηεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ url.   

URL: https://api.del.icio.us/v1/posts/ suggest? 

Formats: Xml 

HTTP κέζνδνο POST,GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη (1 δεπηεξφιεπην ειάρηζην δηάζηεκα κεηαμχ θιήζεσλ ) 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

url 

 

Ναη url Σν  URL γηα ην νπνίν δεηνχληαη ζπζηάζεηο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Tags/Get [235] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη κηα ιίζηα απφ εηηθέηεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θνξψλ πνπ ν ρξήζηεο 

ηηο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη. 

URL: https://api.del.icio.us/v1/tags/ get? 

Formats: Xml 

HTTP κέζνδνο POST,GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη (1 δεπηεξφιεπην ειάρηζην δηάζηεκα κεηαμχ θιήζεσλ ) 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Bundles/All [236] 

Πεξηγξαθή Δπηζηξέθεη φιεο ηηο δέζκεο ελφο ρξήζηε. 

URL: https://api.del.icio.us/v1/tags/bundles/all? 

Formats: Xml 

HTTP κέζνδνο POST,GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  Ναη (1 δεπηεξφιεπην ειάρηζην δηάζηεκα κεηαμχ θιήζεσλ ) 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

bundle Πξναηξεηηθή string Πξνζθνκίδεη κφλν ηε ζπγθεθξηκέλε δέζκε. 
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3.8 LinkedIn  

 

Δηθόλα 10: ηηγκηόηππν LinkedIn πιαηθόξκαο 

3.8.1 Περιγραθή Πλαηθόρμας  

Σν LinkedIn είλαη έλα δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν έκπεηξσλ επαγγεικαηηψλ απφ φιν ηνλ 

θφζκν, πνπ εθπξνζσπεί 150 βηνκεραλίεο θαη 200 ρψξεο. Έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη, λα 

γλσξηζηεί, θαη λα ζπλεξγαζηεί κε θαηαξηηζκέλνπο επαγγεικαηίεο λα εξγαζηεί γηα λα 

νινθιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Καηά ηελ έληαμή ηνπ, ν ρξήζηεο δεκηνπξγεί έλα πξνθίι πνπ 

ζπλνςίδεη ηελ επαγγεικαηηθή πείξα θαη ηα επηηεχγκαηά ηνπ. Ο ρξήζηεο είλαη ηφηε ζε ζέζε λα 

ζρεκαηίζεη ζπλδέζεηο θαιψληαο επαθέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην LinkedIn δίθηπν ηνπ. Απηφ ην 

δίθηπν απνηειείηαη απφ ηηο ζπλδέζεηο ηνπ, ηηο ζπλδέζεηο ζπλδέζεψλ ηνπ θαη ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ μέξνπλ θαη ζπλδέεη ηνλ ρξήζηε ζε έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ εμεηδηθεπκέλσλ 

επαγγεικαηηψλ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ. Μέζσ ηνπ δηθηχνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα: 

 Γηαρεηξίδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ γη 'απηφλ σο 

επαγγεικαηία. 

 Βξίζθεη θαη γλσξίδεηαη κε πηζαλνχο πειάηεο, θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαη 

εκπεηξνγλψκνλεο . 

 Γεκηνπξγεί θαη ζπλεξγάδεηαη γηα ζρέδηα, ζπιιέγεη ζηνηρεία, κνηξάδεηαη αξρεία θαη 

επηιχεη πξνβιήκαηα. 

 Να βξεη επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη πηζαλνχο εηαίξνπο. 

 Απνθηά λέεο γλψζεηο απφ ηηο ζπδεηήζεηο κε νκντδεάηεο επαγγεικαηίεο ζηηο ηδησηηθέο 

ηνπνζεηήζεηο νκάδσλ. 

 Αλαθαιχπηεη ζπλδέζεηο πνπ κπνξνχλ λα ηνλ βνεζήζνπλ λα βξεη δνπιεηά θαη λα 

θιείζεη ζπκθσλίεο 

 Γεκνζηεχεη πξνζθνξέο εξγαζίαο γηα λα βξεη ην θαιχηεξν ηαιέλην γηα ηελ επηρείξεζή 

ηνπ 
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ιεο νη ζρέζεηο ζην LinkedIn επηβεβαηψλνληαη ακνηβαία, θαη θαλέλαο δελ εκθαλίδεηαη ζην 

δίθηπν LinkedIn ρσξίο ν ρξήζηεο λα ιάβεη γλψζε θαη λα δψζεη ξεηή ζπγθαηάζεζε.  

3.8.2 Δπιζκόπηζη ηης Προγραμμαηιζηικής Γιεπαθής (API) 

Σν LinkedIn έρεη ην δηθφ ηνπ API (πξνο ην παξφλ Version14). Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 

παίξλνπλ ηα επαγγεικαηηθά δίθηπα ηνπο καδί ηνπο ζε νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία ή ππεξεζία. Σν 

API παξέρεη πξφζβαζε ζε θάζε ζρεδφλ ζηνηρείν ζηελ ππεξεζία. Δίλαη έλα RESTful API θαη 

απαηηεί επηθχξσζε γηα ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα αηηήκαηα. Ζ επηθχξσζε γίλεηαη κε ηα πξφηππα 

OAuth. 

Τπάξρεη επίζεο θαη ην LinkedIn Widget API [395], ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 

ελζσκαηψζνπλ νξηζκέλεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ LinkedIn ζε άιινπο δηθηπαθνχο ηφπνπο. 

Αλ θαη ην widget API δελ ζα κειεηεζεί ζην παξφλ έγγξαθν, κεξηθά ζεκαληηθά widgets είλαη: 

 Company Insider: Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αλαθαιχςνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζπλδένληαη κε ηηο εηαηξείεο ζε έλαλ ηζηφηνπν. 

 Profile : Γείρλεη LinkedIn πξνθίι ζε έλα ηζηνιφγην, ηζηνζειίδα, ή εθαξκνγή. 

 Share on LinkedIn: Πξνζζέηεη έλαλ «Share On LinkedIn» ππέξ-ζχλδεζκν ζε 

έλαλ ηζηνρψξν ή ηζηνιφγην πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα κνηξάδνληαη 

νπνηνδήπνηε πεξηερφκελν κε ηηο ζπλδέζεηο LinkedIn ή ηα δίθηπά ηνπο. 

 

3.8.3 Γσναηόηηηες για δημοζίεσζη περιετομένοσ   

API κέζνδνο Post Network Update [396] 

Πεξηγξαθή: Ζ κέζνδνο  Post Network Update API επηηξέπεη ηνλ δηακνηξαζκφ κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο απφ κηα ηνπνζεζία ή εθαξκνγή κε ζπλδέζεηο πξψηνπ βαζκνχ ηνπ 

ρξήζηε LinkedIn.Οη ελεκεξψζεηο  δηθηχνπ είλαη ν LinkedIn φξνο γηα ηηο «news feed» 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θεληξηθή ζηήιε ηεο θεληξηθήο ζειίδαο. 

Παξάδεηγκα XML Body: 

 
 

URL: http://api.linkedin.com/v1/people/~/person-activities 

Formats: Μηα επηηπρήο απάληεζε ζα ππνδεηρζεί απφ έλα 201 Created HTTP status θψδηθα  

θαη έλα θελφ ζψκα απάληεζεο. 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί 

API  

ξηα αλά εκέξα: 

Δθαξκνγή: 5.000 

Αλά ρξήζηε: 5 

<activity locale="en_US"> 

   <content-type> 

linkedin-html 

              </content-type> 

<body> 

Something to post 

</body> 

</activity> 
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Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

API key Ναη Key Σν θιεηδί LinkedIn API ηεο εθαξκνγήο  

Access Token Ναη Token Σν Access Token γηα θάζε API θιήζε ζε 

LinkedIn γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ρξήζηε 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ην 

πξφγξακκα-πειάηεο θάλεη ηελ θιήζε 

activity Ναη Κφκβνη γηα ηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ 

δεκηνπξγείηαη 

Κφκβνο γνλέα γηα ηελ ελεκέξσζε. Θα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα έλδεημε locale 

ζε IETF θσδηθφ γιψζζαο. Δάλ είλαη 

άγλσζην, ην πξφγξακκα-πειάηεο πξέπεη 

λα δηεπθξηλίζεη «ακεξηθαληθναγγιηθφ» κε 

«en_US». 

content-type Ναη ‗linkedin-html‘ Γείρλεη φηη κπνξεί λα ππάξρεη 

πεξηνξηζκέλν ππνζχλνιν ηεο HTML ζην 

πεξηερφκελν ηεο ελεκέξσζεο. 

body Ναη string Σν πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο. Δίλαη δπλαηφ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί HTML γηα λα πεξηιάβεη 

ζπλδέζεηο κε νλφκαηα ρξεζηψλ θαη ην 

πεξηερφκελν ν ρξήζηεο πνπ δεκηνχξγεζε. 

Άιιεο εηηθέηεο HTML δελ 

ππνζηεξίδνληαη. Σν ζψκα θεηκέλνπ ζα 

πξέπεη λα είλαη HTML νληφηεηα θαη λα 

ζπκκνξθψλεηαη ζην πξφηππν UTF-8. 

 

API κέζνδνο Setting LinkedIn Status [397] 

Πεξηγξαθή: Υξεζηκνπνηψληαο ην Status Update API, ν πειάηεο κπνξεί λα ζα ζέζεη ηελ 

θαηάζηαζε(status) ηνπ κέινπο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην «Access Token» πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αίηεζε. 

 

Γηα λα αιιάμεη ηε θαηάζηαζε ελφο κέινπο, ν πειάηεο πξέπεη λα θάλεη έλα PUT 

αίηεκα κε ην πεξηερφκελν ηεο θαηάζηαζεο (status) ζε XML  

Τπάξρεη έλα φξην 140 ραξαθηήξσλ γηα ην κήλπκα. 

 

Σν φλνκα ηνπ κέινπο ζα επηζπλάπηεηαη απηφκαηα ζην θείκελν ηεο αλαλέσζεο 

θαηάζηαζεο (status update).  

 

Παξάδεηγκα XML Body: 

 

 
 

URL: http://api.linkedin.com/v1/people/~/person-activities 

Formats: «No Content» είλαη ε απάληεζε γηα απηφ ην API ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο  

HTTP κέζνδνο PUT 

Απαηηεί Ναη 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<current-status> 

  is setting their status using the LinkedIn API. 

</current-status> 
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Πηζηνπνίεζε  

Πεξηνξηζκνί 

API  

ξηα αλά εκέξα: 

Δθαξκνγή: 100.000 

Αλά ρξήζηε: 250 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

API key Ναη Key Σν θιεηδί LinkedIn API ηεο εθαξκνγήο  

Access Token Ναη Token Σν Access Token γηα θάζε API θιήζε ζε 

LinkedIn γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

ρξήζηε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ην 

πξφγξακκα-πειάηεο θάλεη ηελ θιήζε 

current-status Ναη String ην θείκελν ηεο ελεκέξσζεο θαηάζηαζεο. 

 

API κέζνδνο Clearing LinkedIn Status [398] 

Πεξηγξαθή: Γηα λα δηαγξάςεη ηε θαηάζηαζε ελφο κέινπο, ην πξφγξακκα-πειάηεο πξέπεη λα 

εθδψζεη έλα HTTP DELETE αίηεκα ζηνλ ίδην πφξν. 

 

Παξάδεηγκα XML Body: 

 

 
 

URL: http://api.linkedin.com/v1/people/~/person-activities 

Formats: «No Content» είλαη ε απάληεζε γηα απηφ ην API ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο  

HTTP κέζνδνο DELETE 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί 

API  

ξηα αλά εκέξα: 

Δθαξκνγή: 100.000 

Αλά ρξήζηε: 250 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

API key Ναη Key Σν θιεηδί LinkedIn API ηεο εθαξκνγήο  

Access Token Ναη Token Σν Access Token γηα θάζε API θιήζε ζε 

LinkedIn γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

ρξήζηε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ην 

πξφγξακκα-πειάηεο θάλεη ηελ θιήζε 

current-status Ναη String Έλα θελφ θείκελν. 

 

API κέζνδνο Adding a Comment to a Commentable Network Update [399] 

Πεξηγξαθή: ηαλ ν πειάηεο ζέιεη λα δεκνζηεχζεη έλα λέν ζρφιην ζε κηα ππάξρνπζα ελεκέξσζε, 

ζα πξέπεη λα ιακβάλεη απιψο ην θιεηδί αλαλέσζεο  απφ κηα ππάξρνπζα ελεκέξσζε 

θαη λα θάλεη POST ζηε δνκή ηνπ URL 

 

Παξάδεηγκα XML Body: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<current-status> 

 </current-status> 
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URL: http://api.linkedin.com/v1/people/~/network/updates/key={NETWORK UPDATE 

KEY}/update-comments 

Formats: Μηα επηηπρήο απάληεζε ζα ππνδεηρζεί απφ έλα 201 Created HTTP status θψδηθα  . 

HTTP 

κέζνδνο 

POST 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί 

API  

ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

API key Ναη Key Σν θιεηδί LinkedIn API ηεο εθαξκνγήο  

Access Token Ναη Token Σν Access Token γηα θάζε API θιήζε ζε 

LinkedIn γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ρξήζηε 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ην 

πξφγξακκα-πειάηεο θάλεη ηελ θιήζε 

NETWORK 

UPDATE 

KEY 

Ναη Key Σν θιεηδί γηα απηήλ ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

δηθηχνπ (επηζηξέθεηαη ζην xml θαηά ηελ 

αλάθηεζε ησλ ελεκεξψζεσλ δηθηχσλ). 

comment Ναη String Σν πεξηερφκελν ηνπ ζρνιίνπ 

 

API κέζνδνο Messaging Between Connections [400] 

Πεξηγξαθή: Δπηηξέπεη ηελ απνζηνιή κελπκάησλ κέζσ LinkedIn αλάκεζα ζε δχν ή 

πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ ζπλδένληαη κε ην κέινο πνπ ζηέιλεη ην κήλπκα. 

 

 
 

URL: http://api.linkedin.com/v1/people/~/mailbox 

Formats: Μηα επηηπρήο απάληεζε ζα ππνδεηρζεί απφ έλα 201 Created HTTP status 

θψδηθα . 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<update-comment> 

  <comment>Save me a trout, Richard!</comment> 

</update-comment>   

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 

<mailbox-item> 

  <recipients> 

    <recipient> 

      <person path='/people/~'/> 

    </recipient> 

    <recipient> 

      <person path="/people/abcdefg" /> 

    </recipient> 

  </recipients> 

  <subject>Congratulations on your new position.</subject> 

  <body>You're certainly the best person for the job!</body> 

</mailbox-item> 



 

304 
 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ξηα αλά εκέξα: 

CC: 10 

Δθαξκνγή: 5.000 

Αλά ρξήζηε: 10 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελ

ε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

API key Ναη Key Σν θιεηδί LinkedIn API ηεο 

εθαξκνγήο  

Access Token Ναη Token Σν Access Token γηα θάζε API 

θιήζε ζε LinkedIn γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ ρξήζηε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ην 

πξφγξακκα-πειάηεο θάλεη ηελ 

θιήζε 

mailbox-item Ναη θφκβνη-παηδηά  ηεο 

ζπξίδαο(mailbox) 

Αλψηαηνπ επηπέδνπ(top-level) 

ζηνηρείν γηα έλα κήλπκα 

recipients  Ναη θφκβνη-παηδηά 

παξαιήπηε 

ην θείκελν ηνπ ζρνιίνπ. 

recipient  Σνπιάρηζηνλ 

έλαο 

Έλαο θφκβνο 

αηφκνπ,κε έλα 

κνλνπάηη (path) 

πνπ θαζνξίδεη ην 

άηνκν. 

Έλαο πξννξηδφκελνο παξαιήπηεο 

ηνπ κελχκαηνο πνπ ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηνλ απνζηνιέα. 

person  Ναη  έλα κνλνπάηη 

(path) πνπ 

πεξηγξάθεη ην 

πξφζσπν. 

Ο πειάηεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

έλα κνλνπάηη (path) πνπ λα δείρλεη 

ηνλ παξαιήπηε. 

subject Ναη Κφκβνο ζέκαηνο  Σν ζέκα ηνπ κελχκαηνο. Πξέπεη λα 

είλαη επεμεξγάζηκν (editable) απφ 

ην κέινο πνπ ζηέιλεη ην κήλπκα. 

body Ναη Κφκβνο ζψκαηνο  Σν ζψκα ηνπ κελχκαηνο. Γελ 

κπνξεί λα πεξηέρεη HTML. Πξέπεη 

λα είλαη επεμεξγάζηκν (editable)  

απφ ην κέινο πνπ ζηέιλεη ην 

κήλπκα. 

 

API κέζνδνο Invitation API [401] 

Πεξηγξαθή Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο γηα λα πξνζθαιέζεη ηνπο αλζξψπνπο ζην δίθηπν 

LinkedIn ηνπο. Γηα λα ζηείιεη κηα πξφζθιεζε, ν πειάηεο πξέπεη λα θάλεη 

POST ηελ πξφζθιεζε XML. 

Καηά πξφζθιεζε κε member id, πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ ζην πιαίζην ηεο 

πξφζθιεζε-αηηήκαηνο ην φλνκα θαη έλαο θφκβνο «value». απηνί νη θψδηθεο 

έγθξηζεο βξίζθνληαη απφ ηα ηππνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξνθίι θαη 

αλαδήηεζεο. 

 



 

305 
 

 
 

 

URL: http://api.linkedin.com/v1/people/~/mailbox 

Formats: Μηα επηηπρήο απάληεζε ζα ππνδεηρζεί απφ έλα 201 Created HTTP status 

θψδηθα  

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ξηα αλά εκέξα: 

Δθαξκνγή: 15.000 

Αλά ρξήζηε: 500 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελ

ε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

API key Ναη Key Σν θιεηδί LinkedIn API ηεο εθαξκνγήο  

Access Token Ναη Token Σν Access Token γηα θάζε API θιήζε 

ζε LinkedIn γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

ρξήζηε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ην 

πξφγξακκα-πειάηεο θάλεη ηελ θιήζε 

mailbox-item Ναη θφκβνη-παηδηά  ηεο 

ζπξίδαο(mailbox) 

Σν αλψηεξν ζηνηρείν γηα έλα κήλπκα 

recipients  Ναη θφκβνο-παηδί 

παξαιήπηε 

 

recipient  Ναη, 1 

απαηηείηαη 

Έλαο θφκβνο 

αηφκνπ,κε έλα 

κνλνπάηη (path) 

πνπ θαζνξίδεη ην 

Έλαο πξννξηδφκελνο παξαιήπηεο ηνπ 

κελχκαηνο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ 

απνζηνιέα. 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 

<mailbox-item> 

  <recipients> 

    <recipient> 

      <person path='/people/~'/> 

    </recipient> 

    <recipient> 

      <person path="mailto:/ people/email=a_user@domain.com"" > 

         <first-name>Richard</first-name> 

          <last-name>Brautigan</last-name> 

    </person> 

    </recipient> 

  </recipients> 

  <subject>Invitation to Connect.</subject> 

  <body> 

<item-content> 

     <invitation-request> 

        <connect-type>friend</connect-type> 

     </invitation-request> 

   </item-content> 

 </body> 

</mailbox-item> 
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άηνκν. 

person  Ναη έλα κνλνπάηη 

(path) πνπ 

πεξηγξάθεη ην 

πξφζσπν πνπ 

πξνζθαιείηαη 

Ο πειάηεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα 

path attribute πνπ λα δείρλεη ηνλ 

παξαιήπηε. 

 

first-name Μφλν θαηά 

ηελ αίηεζε 

κε email. 

string Έλα φλνκα γηα ηνλ παξαιήπηε πξέπεη 

λα δηεπθξηληζηεί θαηά ηελ πξφζθιεζε 

κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. 

last-name Μφλν θαηά 

ηελ αίηεζε 

κε email. 

string Έλα επψλπκν γηα ηνλ παξαιήπηε 

πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί θαηά ηελ 

πξφζθιεζε κε ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν. 

subject Ναη subject node Σν ζέκα ηνπ κελχκαηνο. Πξέπεη λα 

είλαη επεμεξγάζηκν (editable)  απφ ην 

κέινο ζηέιλεη ην κήλπκα. 

item-content Ναη node θφκβνο γηα πξφζζεην πεξηερφκελν ζηελ 

πξφζθιεζε. 

connection-type Ναη node θφκβνο γηα ην πξφζζεην πεξηερφκελν 

γηα ηελ παξνχζα πξφζθιεζε. 

authorization Μφλν θαηά 

ηελ αίηεζε 

κε member 

id. 

string Πεξηέρνλ ζηνηρείν γηα θεθαιίδεο άδεηαο  

name Μφλν θαηά 

ηελ αίηεζε 

κε member 

id. 

string Σν φλνκα ηεο θεθαιίδαο άδεηαο πνπ 

παξέρεηαη  

value Μφλν θαηά 

ηελ αίηεζε 

κε member 

id. 

string Ζ ηηκή ηεο θεθαιίδαο άδεηαο πνπ 

παξέρεηαη. Κάζε πξνθίι πνπ 

επηζηξέθεηαη ζα έρεη auth name θαη 

value. 

body Ναη body node Σν ζψκα ηνπ κελχκαηνο. δελ κπνξεί λα 

πεξηέρεη ην HTML. Πξέπεη λα είλαη 

επεμεξγάζηκν (editable)  απφ ην κέινο 

πνπ ζηέιλεη ην κήλπκα. 

 

3.8.4 Γσναηόηηηες για ανάκηηζη περιετομένοσ  

API κέζνδνο Get Network Updates API [402] 

Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη ηελ ελεκέξσζε δηθηχνπ ησλ ρξεζηψλ ηνπ LinkedIn. Απηή ε 

θιήζε επηζηξέθεη ην κεγαιχηεξν κέξνο απηνχ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε 

κεζαία ζηήιε ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηνπ LinkedIn.com. 

URL: http://api.linkedin.com/v1/people/~/network 

Formats: xml 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ξηα αλά εκέξα: 

Δθαξκνγή: 500.000 

Αλά ρξήζηε: 300 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελ Σύπνο Πεξηγξαθή 
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ε 

API key Ναη Key Σν θιεηδί LinkedIn API ηεο 

εθαξκνγήο  

Access Token Ναη Token Σν Access Token γηα θάζε API 

θιήζε ζε LinkedIn γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ ρξήζηε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ην 

πξφγξακκα-πειάηεο θάλεη ηελ 

θιήζε 

type Πξναηξεηηθή ηχπνο αλαλέσζεο 

δηθηχνπ (Network 

Update) 

Οπνηνζδήπνηε ηχπνο αλαλέσζεο 

δηθηχνπ (Network Update) . Ο ηχπνο 

πξέπεη λα είλαη ζε θεθαιαία 

γξάκκαηα. 

count Πξναηξεηηθή int Σα δηαζηήκαηα πξνζδηνξίδνληαη κε 

έλα δείθηε εθθίλεζεο θαη έλα αξηζκφ 

απνηειεζκάησλ γηα επηζηξνθή. Ζ 

πξνεπηιεγκέλε ηηκή είλαη 10 θαη 

απηφ είλαη ην κέγηζην. Εεηψληαο 

πεξηζζφηεξα ζα επηζηξέςεη 10. 

start  Πξναηξεηηθή int Σν φθζεη απφ ην νπνίν λα αξρίζεη ηε 

ζειηδνπνίεζε ησλ αλαλεψζεσλ 

δηθηχνπ (Network Update) 

after  Πξναηξεηηθή timestamp 

 

Δηηθέηα ρξφλνπ (timestamp) κεηά 

απφ ηελ νπνία λα αλαθηεζνχλ 

ελεκεξψζεηο (Ex: 1243834824000) 

ζεκείσζε: ε αθξίβεηα είλαη ρηιηνζηά 

ηνπ δεπηεξνιέπηνπ απφ ηελ επνρή 

before Πξναηξεηηθή timestamp Δηηθέηα ρξφλνπ (timestamp)  πξηλ 

απφ ηελ νπνία λα αλαθηεζνχλ 

ελεκεξψζεηο (Ex: 1243834824000)  

ζεκείσζε: ε αθξίβεηα είλαη ρηιηνζηά 

ηνπ δεπηεξνιέπηνπ απφ ηελ επνρή 

 

API κέζνδνο Get More Comments on a Specific Network Update [403] 

Πεξηγξαθή: Δμ νξηζκνχ, κηα αλαλέσζε δηθηχνπ (Network Update) πνπ πεξηέρεη 

πεξηζζφηεξα απφ 5 ζρφιηα ζα επηζηξέςεη κφλν ηα πην πξφζθαηα πέληε.  

URL: http://api.linkedin.com/v1/people/~/network/updates/key={NETWORK 

UPDATE KEY}/update-comments 

Formats: xml 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ξηα αλά εκέξα: 

Δθαξκνγή: 500.000 

Αλά ρξήζηε: 300 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελ

ε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

API key Ναη Key Σν θιεηδί LinkedIn API ηεο 

εθαξκνγήο  

Access Token Ναη Token Σν Access Token γηα θάζε API 

θιήζε ζε LinkedIn γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ ρξήζηε γηα 
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ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ην 

πξφγξακκα-πειάηεο θάλεη ηελ 

θιήζε 

NETWORK UPDATE 

KEY 

Ναη update/update-key έλα θιεηδί αλαλέσζεο  πνπ 

αληηπξνζσπεχεη κηα ελεκέξσζε. 

 

API κέζνδνο Profile API [404] 

Πεξηγξαθή: Σν profile API επηζηξέθεη ην LinkedIn πξνθίι ελφο κέινπο. Σν access 

token ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απνθαζηζηεί ην πξνθίι γηα λα επηζηξέςεη. 

URL: http://api.linkedin.com/v1/people/Prof_API  profile_type field_selector 

Formats: xml 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ξηα αλά εκέξα: 

Δθαξκνγή: 100.000 

Αλά ρξήζηε: 50 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελ

ε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

API key Ναη Key Σν θιεηδί LinkedIn API ηεο 

εθαξκνγήο  

Access Token Ναη Token Σν Access Token γηα θάζε API 

θιήζε ζε LinkedIn γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ ρξήζηε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ην 

πξφγξακκα-πειάηεο θάλεη ηελ 

θιήζε 

Prof_API Ναη string ~: ν ραξαθηήξαο tilde 

επηζηξέθεη ην πξνθίι ηνπ 

ηξέρνληνο ρξήζηε.  

id=member_id: δείρλεη ηε 

ρξήζε ελφο member token.  

url=API URL: Αίηεζε πξνθίι 

απφ έλα απνηέιεζκα 

αλαδήηεζεο  

 

url=Public ζρεδηάγξακκα 

URL: επηζηξέθεη έλα πξνθίι 

απφ κέζα ή έμσ απφ ην δίθηπν 

ηξίηνπ βαζκνχ ηνπ ζπλδεκέλνπ 

κέινπο. 

profile_type Πξναηξεηηθή ‗:public‘ Γηα λα επηζηξαθεί έλα δεκφζην 

πξνθίι, ην πξφγξακκα-πειάηεο  

πξέπεη λα πξνζζέζεη :public ζην 

ηέινο ηνπ πξνθίι. Υσξίο απηφ, 

ε θιήζε ζα επηζηξέςεη ηππηθφ 

πξνθίι. 

field_selector Πξναηξεηηθή :(field1,field2...) Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηιέμεη 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. ια ηα 

πεδία πξέπεη λα είλαη ζην ίδην 

επίπεδν βάζνπο ζην XML. 
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API κέζνδνο Search API [405] 

Πεξηγξαθή: Ζ αλαδήηεζε API ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα βξεη πξνθίι LinkedIn 

ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο θιεηδηά, ηελ επηρείξεζε, ην φλνκα, ή άιιεο 

κεζφδνπο.  

URL: http://api.linkedin.com/v1/people?keywords=['+' delimited 

keywords]&name=[first name + last name]&company=[company 

name]&current-company=[Ναη|false]&title=[t itle]&current-

title=[Ναη|false]&industry-code=[industry code]&search-location-

type=[I,Y]&country-code=[country code]&postal-code=[postal 

code]&network=[in|out]&start=[number]&count=[1-10]&sort-

criteria=[ctx|endorsers|distance|relevance] 

Formats: xml 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ξηα αλά εκέξα: 

Up to 100 returns per search, 10 returns per page. Each page is one API 

call. 

Δθαξκνγή: 100.000 

Αλά ρξήζηε: 25 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελ

ε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

API key Ναη Key Σν θιεηδί LinkedIn API ηεο 

εθαξκνγήο  

Access Token Ναη Token Σν Access Token γηα θάζε API θιήζε 

ζε LinkedIn γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

ρξήζηε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ην 

πξφγξακκα-πειάηεο θάλεη ηελ θιήζε 

keywords Πξναηξεηηθή string(s) Δπηζηξέθεη ηα κέιε πνπ έρνπλ ιέμεηο-

θιεηδηά νπνπδήπνηε ζην πξνθίι ηνπο. 

Πνιιαπιέο ιέμεηο ζα πξέπεη λα 

δηαρσξίδνληαη κε έλα ζπλ (+) 

πξφζεκν. Boolean ινγηθή δελ 

ππνζηεξίδεηαη ζε απηήλ ηελ 

παξάκεηξν. 

name Πξναηξεηηθή string(s) Δπηζηξέθεη φια ηα κέιε κε έλα φλνκα 

πνπ ηαηξηάδεη ζηελ παξάκεηξν. 

Πνιιαπιέο ιέμεηο πξέπεη λα 

ρσξίδνληαη απφ έλα ζπλ (+) πξφζεκν. 

Boolean ινγηθή δελ ππνζηεξίδεηαη 

company Πξναηξεηηθή string Δπηζηξέθεη κέιε πνπ έρνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν φλνκα εηαηξείαο ζην ην 

πξνθίι ηνπο. 

current-company Πξναηξεηηθή boolean True επηζηξέθεη ηα κέιε πνπ 

εξγάδνληαη απηήλ ηελ πεξίνδν ζηελ 

επηρείξεζε πνπ δηεπθξηλίδεηαη ζηελ 

παξάκεηξν επηρείξεζεο. false 

επηζηξέθεη φια ηα κέιε πνπ έρνπλ 

εξγαζηεί ζηελ επηρείξεζε πνπ 

δηεπθξηλίδεηαη ζηελ παξάκεηξν 

επηρείξεζεο. 

title Πξναηξεηηθή string Δπηζηξέθεη ηα κέιε πνπ έρνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηίηιν ζην πξνθίι ηνπο. 
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current-title Πξναηξεηηθή boolean True επηζηξέθεη κέιε πνπ δηαζέηνπλ 

απηή ηε ζηηγκή ηνλ ηίηιν πνπ 

θαζνξίδεηαη ζηελ παξάκεηξν title. 

false φια ηα κέιε πνπ είραλ ηνλ ηίηιν 

πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάκεηξν 

title. 

industry-code Πξναηξεηηθή Industry Code Δπηζηξέθεη ηα κέιε κέζα ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν. 

search-location-type Πξναηξεηηθή I,Y Γηα ηελ έξεπλα κέζα ζε κηα ρψξα ή 

έλαλ ηαρπδξνκηθφ θψδηθα, ν πειάηεο 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Η. Γηα 

κηα γεληθή αλαδήηεζε είηε ν πειάηεο 

πξέπεη λα αθήζεη απηή ηελ 

παξάκεηξν off ή  λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ην Τ 

country-code Τπφ 

πξνυπνζέζεη

ο 

ISO 3166 Δπηζηξέθεη ηα κέιε ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρψξα 

country-code Τπφ 

πξνυπνζέζεη

ο 

USPS Δπηζηξέθεη ηα κέιε κέζα ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηαρπδξνκηθφ θψδηθα. 

count Πξναηξεηηθή int Σα δηαζηήκαηα πξνζδηνξίδνληαη κε 

έλα δείθηε εθθίλεζεο θαη έλα αξηζκφ 

απνηειεζκάησλ γηα επηζηξνθή. Ζ 

πξνεπηιεγκέλε ηηκή είλαη 10 θαη απηφ 

είλαη ην κέγηζην. Εεηψληαο 

πεξηζζφηεξα ζα επηζηξέςεη 10. 

start  Πξναηξεηηθή int Σν φθζεη απφ ην νπνίν λα αξρίζεη ηε 

ζειηδνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

sort  Πξναηξεηηθή recommenders, 

distance, 

relevance 

Διέγρεη ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

αλαδήηεζεο. Απφ πξνεπηινγή, ηα 

απνηειέζκαηα ηαμηλνκνχληαη απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζπλδέζεσλ πνπ θάζε 

απνηέιεζκα έρεη. 

 

 

API κέζνδνο Connections API [406] 

Πεξηγξαθή: Σν Connections API επηζηξέθεη κηα ιίζηα ησλ ζπλδέζεσλ γηα έλαλ ρξήζηε πνπ 

έρεη δψζεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ / ηεο. Απηφ ην API δελ 

επηζηξέθεη δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα ηηο ζπλδέζεηο. Οη 

δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ δελ εθηίζεληαη πνηέ κέζσ ηνπ LinkedIn 

API.  

URL: http://api.linkedin.com/v1/people/ Prof_API  

Formats: xml 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ξηα αλά εκέξα: 

http://developer.linkedin.com/docs/DOC-1011
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2
http://www.usps.com/
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Δθαξκνγή: 5.000 

 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

API key Ναη Key Σν θιεηδί LinkedIn API ηεο 

εθαξκνγήο  

Access Token Ναη Token Σν Access Token γηα θάζε API 

θιήζε ζε LinkedIn γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ ρξήζηε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ην 

πξφγξακκα-πειάηεο θάλεη ηελ 

θιήζε 

Prof_API Ναη string ~: ν ραξαθηήξαο ηίιδεο 

επηζηξέθεη ην πξνθίι ηνπ 

ηξέρνληνο ρξήζηε.  

id=member_id: δείρλεη ηε 

ρξήζε ελφο member token.  

url=API URL: Αίηεζε πξνθίι 

απφ έλα απνηέιεζκα 

αλαδήηεζεο  

 

url=Public ζρεδηάγξακκα 

URL: επηζηξέθεη έλα πξνθίι 

απφ κέζα ή έμσ απφ ην δίθηπν 

ηξίηνπ βαζκνχ ηνπ ζπλδεκέλνπ 

κέινπο. 

count Πξναηξεηηθή int Σα δηαζηήκαηα πξνζδηνξίδνληαη 

κε έλα δείθηε εθθίλεζεο θαη έλα 

αξηζκφ απνηειεζκάησλ γηα 

επηζηξνθή. Ζ πξνεπηιεγκέλε 

ηηκή είλαη 10 θαη απηφ είλαη ην 

κέγηζην. Εεηψληαο πεξηζζφηεξα 

ζα επηζηξέςεη 10. 

start  Πξναηξεηηθή int Σν φθζεη απφ ην νπνίν λα 

αξρίζεη ηε ζειηδνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ 
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3.9 Ustream 

 

Δηθόλα 11: ηηγκηόηππν Ustream πιαηθόξκαο 

3.9.1 Περιγραθή Πλαηθόρμας  

Σν Ustream[387], πνπ δεκηνπξγήζεθε ην Μάξηην ηνπ 2007, είλαη έλαο ηζηνρψξνο o 

νπνίo απνηειείηαη απφ έλα δίθηπν δηαθφξσλ θαλαιηψλ θαη παξέρεη κηα πιαηθφξκα γηα 

lifecasting θαη δσληαλή ηειενπηηθή ξνή  γεγνλφησλ ζε απεπζείαο ζχλδεζε.  

Σν Ustream.TV είλαη κηα δσληαλή δηαδξαζηηθή πιαηθφξκα κεηάδνζεο βίληεν πνπ 

επηηξέπεη ζηνλ θαζέλα κε κηα θάκεξα θαη κηα ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν λα πξαγκαηνπνηήζεη 

γξήγνξα θαη εχθνια ξαδηνθσληθή κεηάδνζε ζε έλα παγθφζκην αθξναηήξην. ε ιηγφηεξν 

απφ δχν ιεπηά, θαζέλαο κπνξεί λα γίλεη εθθσλεηήο κε ηε δεκηνπξγία ηνπ θαλαιηνχ ηνπ 

ζην Ustream ή κε ηε ξαδηνθσληθή αλακεηάδνζε κέζσ δηθψλ ηνπ ηζηνρψξσλ, κε ζθνπφ λα 

δεζκεχζεη ην αθξναηήξηφ ηνπο θαη λα ρηίζεη πεξαηηέξσ ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ. 

Με ην Ustream, νη ζεαηέο κπνξνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ πξνζσπηθά θαη άκεζα κε 

φπνηνλ κεηαδίδεη, κεηαμχ άιισλ πξνζσπηθφηεηεο φπσο ν αγαπεκέλνο κνπζηθφο ή 

πνιηηηθφο ηνπο. Τπάξρεη κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πεξηερνκέλνπ πνπ νη 

άλζξσπνη κεηαδίδνπλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαθάησ: 

 Μεγάια πνιηηηθά γεγνλφηα, φπσο ζπδεηήζεηο, νκηιίεο, ζπγθεληξψζεηο 

 Shows ζπδεηήζεσλ 

 Γεγνλφηα ςπραγσγίαο φπσο πξεκηέξεο θαη «γεγνλφηα θφθθηλνπ ραιηνχ» 

 Γείγκαηα κνπζηθήο ηεο αγαπεκέλεο κνπζηθήο ηνπο, παξαζηάζεηο ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπο 

ζπγθξνηήκαηνο, θαη δσληαλέο ζπλεδξίεο 

 πλεδξίεο δηάζθεςεο 

 ρνιηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο εθδειψζεηο θαη εθπαίδεπζε 

 Αζιεηηθά ζεάκαηα ζε επίπεδν θνιιεγίσλ θαη γπκλαζίνπ 

 Πξνζσπηθά νξφζεκα φπσο ζπγθεληξψζεηο, δηαθνπέο, γάκνπο, ζρνιηθέο εθδειψζεηο, 

αθφκε θαη γελλήζεηο 

 Γηαδξαζηηθά παηρλίδηα γηα ηνπο ζεαηέο λα παξαθνινπζήζνπλ ή λα ζπκκεηάζρνπλ. Σν 

Ustream επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα κεηαδψζνπλ απφ ηνλ ηζηφηνπν αθνχ ζπλδεζνχλ 

ζηελ ππεξεζία. 
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3.9.2 Δπιζκόπηζη ηης Προγραμμαηιζηικής Γιεπαθής (API) 

Τπάξρνπλ δχν APIs, Data API and Flash Client API . Σν πξψην είλαη γηα ηελ πξφζβαζε 

ζε πεξηερφκελν πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ustream θαη αλαδήηεζε γηα 

αλζξψπνπο, θαλάιηα θαη βίληεν. Σν Flash Client API επηηξέπεη  ιεηηνπξγίεο φπσο ην θφξησκα 

ησλ βίληεν, δσληαλή θαηαγξαθή, ςεθνθνξία ή ζρφιηα. 

Τπάξρεη έλα φξην ζηνλ αξηζκφ αηηεκάησλ API ζε 5.000 αλά θιεηδί αλά εκέξα γηα ιφγνπο 

απφδνζεο. Έλαο πειάηεο εληνχηνηο ζα κπνξνχζε λα δεηήζεη πςειφηεξν φξην θιήζεσλ αλά 

εκέξα. Μηα εθαξκνγή κπνξεί επίζεο λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ API θιήζεσλ κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε κηαο ηερληθήο «παξάιιειεο παξαγσγήο αηηήκαηνο».  

ιεο νη κέζνδνη επηζηξέθνπλ ηα ζηνηρεία είηε ζε XML, JSON , PHP πίλαθεο 

απνηειεζκάησλ ή αθαηέξγαζηνπ HTML. 

3.9.3 Γσναηόηηηες για δημοζίεσζη περιετομένοσ   

API Class: FlashPublisher [388] 

Πεξηγξαθή: Ζ ηππνπνηεκέλε εθαξκνγή broadcasting ζε ustream.tv πνπ επηηξέπεη ηελ 

θχξηα ιεηηνπξγία ηεο κεηάδνζεο ηνπ Ustream. Με απηήλ ηελ 

θιάζζε(class) ε εθαξκνγή κπνξεί λα παξαγάγεη κηα δσληαλή ξνή θαη λα 

ηελ δεκνζηεχζεη. Έρεη κηα ζεηξά κεζφδσλ πνπ επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρφ 

ηεο ξνήο. 

Πιαηθόξκα: Adobe flash 

Πεξηνξηζκνί API 5,000 API αηηήζεηο αλά θιεηδί πξνγξακκαηηζηή αλά εκέξα 

Package tv.ustream.broadcaster.logic.publishers  

Κιεξνλνκηθόηεηα FlashPublisher  Publisher  Dispatcher  

flash.events.EventDispatcher 

Public ηδηόηεηεο 
Σύπνο 

πξόζβαζεο 
Σύπνο Πεξηγξαθή 

activityLevel Read Number Δπηζηξέθεη ην επίπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο ηξέρνπζαο 

αθνπζηηθήο ζπζθεπήο. 

audioEnabled Write Boolean Θέηεη ηελ θαηάζηαζε ηεο 

αθνπζηηθήο ξαδηνθσληθήο 

αλακεηάδνζεο  

audioQualityPercent Write Number Οξίδεη ηελ πνηφηεηα ήρνπ ζε 

πνζνζηφ. 

cameraName Write String  Θέηεη ην φλνκα ηεο ηξέρνπζαο 

ηειενπηηθήο ζπζθεπήο  

fpsPercent Write Number Καζνξίδεη ην fps (θαξέ αλά 

δεπηεξφιεπην). 

hasSources Read Boolean Δπηζηξέθεη αιεζέο αλ ππάξρεη 

δηαζέζηκε  θαη ελεξγή ζπζθεπή 

ήρνπ ή βίληεν, ή πξνβάιεη ηηο 

ξπζκίζεηο δηαιφγνπ ηνπ Flash 

Player γηα λα δεηήζεη ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ απηψλ. 

microphoneName Write String  Θέηεη ην φλνκα ηεο ηξέρνπζαο 

αθνπζηηθήο ζπζθεπήο  

videoEnabled  Write Boolean Οξίδεη ηελ θαηάζηαζε 

ελεξγνπνίεζεο ηεο κεηάδνζεο 

βίληεν. 

http://developer.ustream.tv/external/flash/tv/ustream/broadcaster/logic/publishers/package-detail.html
http://developer.ustream.tv/external/flash/tv/ustream/broadcaster/logic/publishers/Publisher.html
http://developer.ustream.tv/external/flash/tv/ustream/tools/Dispatcher.html
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videoQualityPercent Write Number Οξίδεη ηελ πνηφηεηα εηθφλαο ζε 

πνζνζηφ. 

volume Write Number Θέηεη ηελ έληαζε ήρνπ. 

Public Μέζνδνη Παξάκεηξνη 
Σύπνο 

εμόδνπ  
Πεξηγξαθή 

FlashPublisher logic:Logic, 

fms:Connection 

- Καηαζθεπαζηήο . 

audioQualityFormat percent:Number = 0 String ρεκαηνπνηεί ηελ επί ηεο 

εθαηφ ηηκή πνηφηεηαο ήρνπ ζε 

κηα πην θηιηθή πξνο ηνλ 

ρξήζηε κνξθή. 

destroy - - Μέζνδνο  δηαγξαθήο . 

dispatchEvent event:Event Boolean Απνζηέιιεη ην event, εάλ ε 

θιάζζε(class) είλαη ελεξγή. 

fpsFormat percent:Number = 0 String ρεκαηνπνηεί ηελ επί ηεο 

εθαηφ ηηκή fps ζε κηα πην 

θηιηθή πξνο ηνλ ρξήζηε 

κνξθή. 

setEchoPrefix str:String void  

startBroadcast - void Αξρίδεη ηε κεηάδνζε 

stopBroadcast - void ηακαηά ηελ κεηάδνζε 

videoQualityFormat percent:Number = 0 String ρεκαηνπνηεί ηελ επί ηεο 

εθαηφ ηηκή πνηφηεηαο βίληεν 

ζε κηα πην θηιηθή πξνο ηνλ 

ρξήζηε κνξθή. 

Events Σύπνο Event Object  Πεξηγξαθή 

localMonitorAvailable flash.events.Event  

remoteMonitorAvailable flash.events.Event  

 

API Class: Chat [389] 

Πεξηγξαθή: Με απηή ηελ θιάζζε(class) ην πξφγξακκα-πειάηεο δηαρεηξίδεηαη ην πεδίν 

ζπδήηεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηεπζεί ην θείκελν, ε κέζνδνο send 

(message:String) ρξεζηκνπνηείηαη 

Πιαηθόξκα: Adobe flash 

Πεξηνξηζκνί API 5,000 API αηηήζεηο αλά θιεηδί πξνγξακκαηηζηή αλά εκέξα 

Package tv.ustream.irc 

Κιεξνλνκηθόηεηα Chat   Dispatcher  flash.events.EventDispatcher 

Public ηδηόηεηεο 
Σύπνο 

πξόζβαζεο 
Σύπνο Πεξηγξαθή 

irc Read Irc - 

Public Μέζνδνη Παξάκεηξνη 
Σύπνο 

εμόδνπ  
Πεξηγξαθή 

Chat name:String,  

irc:Irc 

- Καηαζθεπαζηήο . 

destroy - - ηακαηά ην απνζηνιή θαη 

απνζηέιιεη έλα destroy 

event. 

dispatchEvent event:Event Boolean Απνζηέιιεη ην event, εάλ ε 

θιάζζε(class) είλαη ελεξγή. 

getMessage message:String, void - 

http://developer.ustream.tv/external/flash/tv/ustream/broadcaster/logic/Logic.html
http://developer.ustream.tv/external/flash/tv/ustream/irc/package-detail.html
http://developer.ustream.tv/external/flash/tv/ustream/tools/Dispatcher.html
http://developer.ustream.tv/external/flash/tv/ustream/irc/Irc.html
http://developer.ustream.tv/external/flash/tv/ustream/irc/Irc.html
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from:String, 

messageΣύπνο:String = 

"message", when:String 

= null 

getURL value:uint String - 

nick oldNick:String, 

newNick:String 

void Αιιάδεη ην nickname. 

send message:String void δεκνζηεχεη ην θείκελν. 

setEchoPrefix str:String void  

 

API Class: Poll [390] 

Πεξηγξαθή: Κιάζζε ςεθνθνξίαο. Οη εθθσλεηέο κπνξνχλ λα αξρίζνπλ ηηο 

ςεθνθνξίεο κε κέγηζην 4 απαληήζεηο. Οη ζεαηέο κπνξνχλ λα ςεθίζνπλ 

κηα θνξά. Απηή ε θιάζζε(class) ρεηξίδεηαη ηελ πιεπξά ζεαηψλ ηεο 

ςεθνθνξίαο. 

Πιαηθόξκα: Adobe flash 

Πεξηνξηζκνί API 5,000 API αηηήζεηο αλά θιεηδί πξνγξακκαηηζηή αλά εκέξα 

Package tv.ustream.viewer.logic.modules  

Κιεξνλνκηθόηεηα Poll  tv.ustream.modules.Module 

Public ηδηόηεηεο 
Σύπνο 

πξόζβαζεο 
Σύπνο Πεξηγξαθή 

answers read Array Έλαο πίλαθαο, κε ηηο 

πηζαλέο απαληήζεηο. 

canVote read Boolean Δπηζηξέθεη εάλ ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα ςεθίζεη, ή έρεη 

ήδε ςεθίζεη. 

question read String Μηα ζπκβνινζεηξά πνπ 

πεξηέρεη ηελ ηξέρνπζα 

εξψηεζε. 

votes  read Array  Έλαο πίλαθαο, κε ηηο 

ηξέρνπζεο ςήθνπο γηα ηηο 

απαληήζεηο. 

Public Μέζνδνη Παξάκεηξνη 
Σύπνο 

εμόδνπ  
Πεξηγξαθή 

Poll logic:* = null, 

initValue:ModuleManager = 

null, manager:* = null 

- Καηαζθεπαζηήο . 

vote index:uint void Ζ κέζνδνο πνπ ν ζεαηήο 

θαιεί ζηελ ςεθνθνξία. 

 

API Class: Twitter [391] 

Πεξηγξαθή: Με απηφ ηε θιάζζε(class) ν εθθσλεηήο κπνξεί λα ζηείιεη ηα κελχκαηα 

Twitter 

Πιαηθόξκα: Adobe flash 

Πεξηνξηζκνί API 5,000 API αηηήζεηο αλά θιεηδί πξνγξακκαηηζηή αλά εκέξα 

Package tv.ustream.viewer.logic.modules  

Κιεξνλνκηθόηεηα Poll  tv.ustream.modules.Module 

Public ηδηόηεηεο 
Σύπνο 

πξόζβαζεο 
Σύπνο Πεξηγξαθή 

http://developer.ustream.tv/external/flash/tv/ustream/viewer/logic/modules/package-detail.html
http://developer.ustream.tv/external/flash/tv/ustream/viewer/logic/modules/package-detail.html
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connection Write Connection  

hasAccountSet read Boolean Δπηζηξέθεη αιεζέο, εάλ νη 

πηζηνπνηήζεηο έρνπλ ήδε 

ηεζεί. 

Public Μέζνδνη Παξάκεηξνη 
Σύπνο 

εμόδνπ  
Πεξηγξαθή 

Twitter logic:* = null, 

initValue:ModuleManager = 

null, manager:* = null 

- Καηαζθεπαζηήο . 

login userName:String, 

password:String, 

save:Boolean = false 

void Απηή ε κέζνδνο 

επηηξέπεη ζην ρξήζηε γηα 

λα παξέρεη ηα 

πηζηνπνηεηηθά ηνπ ζε 

απηφ ην ζηηγκηφηππν θαη 

λα ζψζεη ην gateway. 

send message:String void Ζ κέζνδνο απηή ζηέιλεη 

ην κήλπκα ζην twitter, αλ 

ν εθθσλεηήο  έρεη Twitter 

ινγαξηαζκφ πνπ 

θαζνξίδεηαη ζηελ ζειίδα 

ηνπ πξνθίι ηνπ ή παξείρε 

πξνεγνπκέλσο ηα 

πηζηνπνηεηηθά ζε απηφ ην 

ζηηγκηφηππν 

 

3.9.4 Γσναηόηηηες για ανάκηηζη περιετομένοσ   

Data Api: 

Μέζνδνο API  getInfo [392] 

Πεξηγξαθή: Οη ηδηφηεηεο πνπ επηζηξέθνπλ απφ ηελ εληνιή getInfo αληηπξνζσπεχνπλ φια 

απηά κπνξνχλ λα καζεπηνχλ γηα ηνλ ηνκέα ελδηαθέξνληνο πνπ θαζνξίδεηαη απφ 

ην UID. εκείσζε: γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ ρξεζηψλ, κηα 

θιήζε δελ ζα επηζηξέςεη πξνζσπηθά ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, φπσο πιήξεο φλνκα, 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, πφιε, θαη ηα παξφκνηα 

URL: http://api.ustream.tv/format/ subject/ UID /getInfo?key=DevKey 

Formats: xml, json, php, html 

HTTP Μέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε 

ρη 

Πεξηνξηζκνί API 5,000 API αηηήζεηο αλά θιεηδί πξνγξακκαηηζηή αλά εκέξα 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

yourDevKey Ναη Key Σν θιεηδί API. 

UID Ναη UID  Σν UID γηα ην νπνίν λα 

πξνζθνκίζεη ηηο πιεξνθνξίεο. 

format Ναη ‗xml‘,‘json‘php‘,‘html‘ ε κνξθή ηεο εμφδνπ 

subject Ναη ‗user‘,‘channel‘,‘video‘ Ο ηνκέαο ελδηαθέξνληνο, γηα ηνλ 

νπνίν ε εληνιή ζα εθδνζεί. 

 

Μέζνδνο API  getValueOf [392] 
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Πεξηγξαθή: Δπηζηξέθεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα γηα ην ρξήζηε. getValueOf κπνξεί λα 

αλαθηήζεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ ην getInfo παξέρεη. 

URL: http://api.ustream.tv/format/ subject/ UID /getValueOf/property?key=DevKey 

Formats: xml, json, php, html 

HTTP Μέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε 

ρη 

Πεξηνξηζκνί API 5,000 API αηηήζεηο αλά θιεηδί πξνγξακκαηηζηή αλά εκέξα 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

yourDevKey Ναη Key Σν θιεηδί API. 

UID Ναη UID  Σν UID γηα ην νπνίν λα 

πξνζθνκίζεη κηα ηδηφηεηα. 

property Ναη string Ζ ηδηφηεηα πνπ πξνζθνκίδεη απφ ην 

δηεπθξηληζκέλν UID. 

format Ναη ‗xml‘,‘json‘php‘,‘html‘ ε κνξθή ηεο εμφδνπ 

subject Ναη ‗user‘,‘channel‘, ‘video‘ Ο ηνκέαο ελδηαθέξνληνο, γηα ηνλ 

νπνίν ε εληνιή ζα εθδνζεί. 

 

Μέζνδνο API  getId [392] 

Πεξηγξαθή: Απηή ε εληνιή επηζηξέθεη ηνλ αθέξαην αξηζκφ UID γηα ην ρξήζηε. 

URL: http://api.ustream.tv/ format /subject/identifier/getId?key= DevKey 

Formats: xml, json, php, html 

HTTP Μέζνδνο  GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε 

ρη 

Πεξηνξηζκνί API 5,000 API αηηήζεηο αλά θιεηδί πξνγξακκαηηζηή αλά εκέξα 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

DevKey Ναη Key Σν θιεηδί API. 

identifier Ναη string ην φλνκα ρξήζηε / login ηνπ 

ρξήζηε, ή ην url/ ηίηιν θαλαιηνχ, ή 

ην url ηνπ βίληεν γηα ην νπνίν ζα 

επηζηξέςεη ην UID. 

format Ναη ‗xml‘,‘json‘php‘,‘html‘ ε κνξθή ηεο εμφδνπ 

subject Ναη ‗user‘,‘channel‘, 

‘video‘ 

Ο ηνκέαο ελδηαθέξνληνο, γηα ηνλ 

νπνίν ε εληνιή ζα εθδνζεί. 

 

Μέζνδνο API  listAllChannels  [392] 

Πεξηγξαθή: Απηή ε εληνιή επηζηξέθεη φια ηα θαλάιηα πνπ αλήθνπλ ζε έλαλ ρξήζηε. Δάλ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαλάιη επηζηξέθεη φια ηα θαλάιηα πνπ αλήθνπλ ζην δεκηνπξγφ 

εθείλνπ ηνπ θαλαιηνχ. 

URL: http://api.ustream.tv/format/subject/UID/listAllChannels?key=yourDevKey 

Formats: xml, json, php, html 

HTTP 

Μέζνδνο  

GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε 

ρη 

Πεξηνξηζκνί 

API 

5,000 API αηηήζεηο αλά θιεηδί πξνγξακκαηηζηή αλά εκέξα 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 
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yourDevKey Ναη Key Σν θιεηδί API. 

UID Ναη UID Σν UID γηα ην νπνίν λα πξνζθνκίζεη 

φια ηα θαλάιηα. 

format Ναη ‗xml‘,‘json‘php‘,‘html‘ ε κνξθή ηεο εμφδνπ 

subject Ναη ‗user‘,‘channel‘ Ο ηνκέαο ελδηαθέξνληνο, γηα ηνλ νπνίν 

ε εληνιή ζα εθδνζεί. 

 

Μέζνδνο API  listAllVideos [392] 

Πεξηγξαθή: Απηή ε εληνιή επηζηξέθεη φια ηα βίληεν πνπ αλήθνπλ ζην δηεπθξηληζκέλν UID. 

Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα βίληεν επηζηξέθεη φια ηα θαλάιηα πνπ αλήθνπλ ζην 

ηδηνθηήηε εθείλνπ ηνπ βίληεν. 

URL: http://api.ustream.tv/format/subject/UID/listAllVideos?key=yourDevKey 

Formats: xml, json, php, html 

HTTP 

Μέζνδνο  

GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε 

ρη 

Πεξηνξηζκνί 

API 

5,000 API αηηήζεηο αλά θιεηδί πξνγξακκαηηζηή αλά εκέξα 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

yourDevKey Ναη Key Σν θιεηδί API. 

UID Ναη UID Σν UID γηα ην νπνίν λα πξνζθνκίζεη 

φια ηα βίληεν. 

format Ναη ‗xml‘,‘json‘php‘,‘html‘ ε κνξθή ηεο εμφδνπ 

subject Ναη ‗user‘,‘video‘ Ο ηνκέαο ελδηαθέξνληνο, γηα ηνλ 

νπνίν ε εληνιή ζα εθδνζεί. 

 

Μέζνδνο API  getComments [392] 

Πεξηγξαθή: Απηή ε εληνιή επηζηξέθεη νπνηαδήπνηε ζρφιηα γηα ην δηεπθξηληζκέλν UID. Θα 

επηζηξαθνχλ σο πηλάθαο απφ πίλαθεο ζρνιίσλ. Ζ έμνδνο πεξηθφπηεηαη ζηα δέθα πην 

πξφζθαηα ζρφιηα. 

URL: http://api.ustream.tv/format/subject/UID/getComments?key=yourDevKey 

Formats: xml, json, php, html 

HTTP 

Μέζνδνο  

GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε 

ρη 

Πεξηνξηζκνί 

API 

5,000 API αηηήζεηο αλά θιεηδί πξνγξακκαηηζηή αλά εκέξα 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκελε Σύπνο Πεξηγξαθή 

yourDevKey Ναη Key Σν θιεηδί API. 

UID Ναη UID Σν UID γηα ην νπνίν λα πξνζθνκίζεη 

ηα ζρφιηα. 

format Ναη ‗xml‘,‘json‘php‘,‘html‘ ε κνξθή ηεο εμφδνπ 

subject Ναη ‗user‘,‘channel‘,‘video‘ Ο ηνκέαο ελδηαθέξνληνο, γηα ηνλ νπνίν 

ε εληνιή ζα εθδνζεί. 

 

Μέζνδνο API  search [393] 

Πεξηγξαθή: Απηή ε εληνιή ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλαδήηεζε ζε έλα ηνκέα ελδηαθέξνληνο. 
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URL: http://api.ustream.tv/format/subject/recent/search/criteria?key=yourDevKey 

Formats: xml, json, php, html 

HTTP 

Μέζνδνο  

GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε 

ρη 

Πεξηνξηζκνί 

API 

5,000 API αηηήζεηο αλά θιεηδί πξνγξακκαηηζηή αλά εκέξα 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκε

λε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

yourDevKey Ναη Key Σν θιεηδί API. 

subject Ναη ‗user‘, 

‘channel‘, 

‘video‘ 

Ο ηνκέαο ελδηαθέξνληνο, γηα ηνλ νπνίν ε εληνιή ζα 

εθδνζεί. 

scope Ναη string Σν πεδίν γηα λα πεξηνξίζεη ηελ αλαδήηεζε.  

Οη πηζαλέο ηηκέο είλαη: 

newest : Δπηζηξέθεη αληηθείκελα ηαμηλνκεκέλα 

θαηά εκεξνκελία δεκηνπξγίαο, 

recent:  Ηζρχεη κφλν γηα θαλάιηα θαη Streams θαη 

αθνξά streaming εκεξνκελίεο. 

!newest : Δπηζηξέθεη ζηνηρεία αξρίδνληαο κε πξψην 

ην παιαηφηεξν, 

!recent: Δπηζηξέθεη shows, ηαμηλνκεκέλα θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηειεπηαίαο πξνβνιήο, 

popular: Δκθάληζε ζηνηρείσλ πνπ θαηαηάζζνληαη 

απφ θάπνην κέηξν δεκνηηθφηεηαο, 

all: επηζηξέθεη ζηνηρεία πνπ ηαμηλνκνχληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνεπηινγή γηα εθείλν ην 

ζέκα, 

live: επηζηξέθεη shows πνπ είλαη live ηαμηλνκεκέλα 

θαηά ηελ εκεξνκελία εθθίλεζεο, 

 

criteria Ναη list of 

criteria 

Σα θξηηήξηα αλαδήηεζεο . 

 

targetProperty:comparison:targetValue 

 

ν "comparison" φξνο ζηα παξαπάλσ θξηηήξηα κπνξεί 

λα είλαη νπνηνδήπνηε απφ: 

 

like: έλαο SQL "LIKE" φξνο ,ηεο κνξθεο:  

targetProperty LIKE 'targetValue% '. 

   

eq: πγθξίλεη ηελ targetProperty γηα ηζφηεηα κε ηελ 

targetValue, φπσο ζηελ SQL : targetProperty = 

'targetValue'.  

 

lt: πγθξίλεη ηελ targetProperty γηα αξηζκεηηθφ ή 

εκεξνκελία " κηθξφηεξε απφ (less -than)", φπσο ζηελ 

SQL : targetProperty < 'targetValue'  

 

gt: πγθξίλεη ηελ targetProperty γηα αξηζκεηηθφ ή 

εκεξνκελία " κεγαιχηεξε απφ (greater-than)", φπσο 
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ζηελ SQL : targetProperty > 'targetValue'  

 

format Ναη ‗xml‘,‘json‘

‘php‘, 

‘html‘ 

ε κνξθή ηεο εμφδνπ 

limit Πξναηξεηηθ

ή 

int Μέγηζηνο αξηζκφο εγγξαθψλ αλά ζειίδα (κέρξη 100). 

Σν πξνθαζνξηζκέλν φξην είλαη 20 εγγξαθέο. 

page Πξναηξεηηθ

ή 

int ειίδα ησλ απνηειεζκάησλ γηα επηζηξνθή.Ζ 

πξνεπηινγή είλαη ε ζειίδα = 1 . 

 

Μέζνδνο API  getEmbedTag [392] 

Πεξηγξαθή: Ζ εληνιή απηή επηζηξέθεη ηελ εηηθέηα ελζσκάησζεο  (embed tag) γηα ην 

ζφνπ/βίληεν, θαη είλαη ρξήζηκε γηα ηελ ελζσκάησζε ζε κηα ζειίδα. 

URL: http://api.ustream.tv/format/subject/UID/getEmbedTag?key=yourDevKey 

Formats: xml, json, php, html 

HTTP Μέζνδνο  GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε ρη 

Πεξηνξηζκνί API 5,000 API αηηήζεηο αλά θιεηδί πξνγξακκαηηζηή αλά εκέξα 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

yourDevKey Ναη Key Σν θιεηδί API. 

UID Ναη UID Σν UID γηα ην νπνίν λα 

πξνζθνκίζεη ηελ embed tag. 

 

format Ναη ‗xml‘,‘json‘php‘,‘html‘ ε κνξθή ηεο εμφδνπ 

subject Ναη ‘channel‘, ‘video‘ Ο ηνκέαο ελδηαθέξνληνο, γηα ηνλ 

νπνίν ε εληνιή ζα εθδνζεί. 

 

Μέζνδνο API  getCustomEmbedTag [392] 

Πεξηγξαθή: Ζ εληνιή απηή επηζηξέθεη ηελ εηηθέηα ελζσκάησζεο  (embed tag) γηα ην 

ζφνπ/βίληεν, αιιά κε επηινγέο κεγέζνπο θαη άιιεο επηινγέο πξνζαξκνγήο . 

URL: http://api.ustream.tv/format/channel/UID/getCustomEmbedTag?key=yourD

evKey&params=Παξάκεηξνη  
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Formats: xml, json, php, html 

HTTP Μέζνδνο  GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε ρη 

Πεξηνξηζκνί API 5,000 API αηηήζεηο αλά θιεηδί πξνγξακκαηηζηή αλά εκέξα 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

yourDevKey Ναη Key Σν θιεηδί API. 

UID Ναη UID Σν UID γηα ην νπνίν λα 

πξνζθνκίζεη ηελ embed tag. 

 

format Ναη ‗xml‘,‘json‘php‘,‘html‘ ε κνξθή ηεο εμφδνπ 

paramaters Ναη comma separated list of 

sizing and customization 

options. 

Δπηινγέο κεγέζνπο θαη  

κνξθνπνίεζεο γηα ηελ εθδήισζε 

 

Μέζνδνο API  getTags [392] 

Πεξηγξαθή: Δάλ ππάξρνπλ εηηθέηεο, απηέο ζα πξέπεη λα επηζηξαθνχλ σο κηα ζεηξά απφ 

πίλαθεο εηηθεηψλ. 

URL: http://api.ustream.tv/format/subject/UID/getTags?key=yourDevKey  

Formats: xml, json, php, html 

HTTP Μέζνδνο  GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε ρη 

Πεξηνξηζκνί API 5,000 API αηηήζεηο αλά θιεηδί πξνγξακκαηηζηή αλά εκέξα 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

yourDevKey Ναη Key Σν θιεηδί API. 

UID Ναη UID Σν UID γηα ην νπνίν λα 

πξνζθνκίζεη ηα tags. 

 

format Ναη ‗xml‘,‘json‘php‘,‘html‘ ε κνξθή ηεο εμφδνπ 

subject Ναη ‘channel‘, ‘video‘ Ο ηνκέαο ελδηαθέξνληνο, γηα ηνλ 

νπνίν ε εληνιή ζα εθδνζεί. 

 

 Flash Api 

Σν flash API παξέρεη πξφζζεηε ιεηηνπξγηθφηεηα αλάθηεζεο. Οη αθφινπζεο θιάζεηο πεξηγξάθνπλ 

θαιχηεξα απηή ηε ιεηηνπξγία . 

Απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.1.3 νη αθφινπζεο ηδηφηεηεο ζα πξέπεη λα 

επηζεκαλζνχλ:  

 Σύπνο 

πξόζβαζεο 
Σύπνο Πεξηγξαθή 

Poll.question read String Μηα ζπκβνινζεηξά πνπ πεξηέρεη 

ηελ ηξέρνπζα εξψηεζε. 

Poll.votes  read Array  Έλαο πίλαθαο, κε ηηο ηξέρνπζεο 

ςήθνπο γηα ηηο απαληήζεηο. 
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Poll.answers read Array Έλαο πίλαθαο, κε ηηο πηζαλέο 

απαληήζεηο. 

 

API Class: Viewers [394] 

Πεξηγξαθή: Κιάζζε κεηξεηή ζεαηψλ. Ο θεληξηθφο ππνινγηζηήο κέζσλ ηελ θαιεί φηαλ 

αιιάδεη ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ζηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή. 

Πιαηθόξκα: Adobe flash 

Πεξηνξηζκνί API 5,000 API αηηήζεηο αλά θιεηδί πξνγξακκαηηζηή αλά εκέξα 

Package tv.ustream.viewer.logic.modules  

Κιεξνλνκηθόηεηα Viewers  tv.ustream.modules.Module 

Public Μέζνδνη Παξάκεηξνη 
Σύπνο 

εμόδνπ  
Πεξηγξαθή 

Viewers logic:* = null, 

initValue:ModuleManager = 

null, manager:* = null 

- Καηαζθεπαζηήο . 

 toString  String Δπηζηξέθεη ηνλ αξηζκφ 

ησλ ρξεζηψλ. 

Events Σύπνο Event Object  Πεξηγξαθή 

update 

flash.events.Event 

απνζηέιιεηαη φηαλ 

ελεκεξψλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

ρξεζηψλ. 

 

API Class: Viewers [394] 

Πεξηγξαθή: Gps θιάζζε. Με απηφ ηελ θιάζζε ε εθαξκνγή ζεαηψλ ιακβάλεη ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο Gps απφ ην FMS. 

Πιαηθόξκα: Adobe flash 

Πεξηνξηζκνί API 5,000 API αηηήζεηο αλά θιεηδί πξνγξακκαηηζηή αλά εκέξα 

Package tv.ustream.viewer.logic.modules  

Κιεξνλνκηθόηεηα Viewers  tv.ustream.modules.Module 

 Σύπνο πξόζβαζεο Σύπνο Πεξηγξαθή 

altitude read Number κεηαδεδνκέλα χςνπο  

 city read String κεηαδεδνκέλα πφιεσλ. 

country read String κεηαδεδνκέλα ρσξψλ. 

latitude read Number κεηαδεδνκέλα 

γεσγξαθηθνχ πιάηνπο. 

 longitude read Number κεηαδεδνκέλα 

γεσγξαθηθνχ κήθνπο. 

Public Μέζνδνη Παξάκεηξνη 
Σύπνο 

εμόδνπ  
Πεξηγξαθή 

GPS logic:* = null, 

initValue:ModuleManager = 

null, manager:* = null 

- Καηαζθεπαζηήο . 

Events Σύπνο Event Object  Πεξηγξαθή 

? 
flash.events.Event 

Ππξνδνηείηαη φηαλ νη πιεξνθνξίεο gps 

είλαη δηαζέζηκεο. 

 

 

http://developer.ustream.tv/external/flash/tv/ustream/viewer/logic/modules/package-detail.html
http://developer.ustream.tv/external/flash/tv/ustream/viewer/logic/modules/package-detail.html
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3.10 YouTube 

 
Δηθόλα 12: ηηγκηόηππν YouTube πιαηθόξκαο 

3.10.1 Περιγραθή Πλαηθόρμας  

Σν YouTube είλαη έλαο ηζηνρψξνο δηακνηξαζκνχ βίληεν ζηνλ νπνίν νη ρξήζηεο κπνξνχλ 

λα κεηαθνξηψζνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ ηα βίληεν. Ζ εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία Adobe 

Flash Video γηα λα εκθαληζηεί κηα κεγάιε πνηθηιία πεξηερνκέλνπ βίληεν απφ ηνπο ρξήζηεο, 

φπσο θνκκάηηα ηαηληψλ, απνζπάζκαηα ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη κνπζηθήο. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην YouTube έρεη θνξησζεί απφ ηα άηνκα, αλ θαη 

επηρεηξήζεηο κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ CBS, BBC, UMG θαη 

άιιεο νξγαλψζεηο παξέρνπλ νξηζκέλν απφ πιηθφ ηνπο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο, σο κέξνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εηαηξηθήο ζρέζεο κε ην YouTube. 

Ζ θνηλφηεηα έρεη πξαγκαηηθά ηνλ έιεγρν ζην YouTube θαη θαζνξίδεη ην βίληεν πνπ είλαη 

δεκνθηιέο. Μεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ YouTube πεξηιακβάλνπλ: 

 Video embedding: Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα εηζάγνπλ έλα βίληεν YouTube ζην Facebook 

θαη ην MySpace, ηζηνιφγηα ή άιιεο ηζηνζειίδεο, φπνπ θαζέλαο κπνξεί λα ηα 

παξαθνινπζήζεη. 

 Public or private videos: Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα εθιέμνπλ λα κεηαδψζνπλ ηα βίληεφ ηνπο 

δεκφζηα ή φρη. 

 Subscriptions: Οη ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζήζνπλ ηα λέα βίληεν ησλ 

αγαπεκέλσλ ηνπο ρξεζηψλ. 

 Record from Webcam: Οη ρξήζηεο κε κία web θάκεξα θαη ην ινγηζκηθφ Flash είλαη ζε 

ζέζε λα θάλνπλ άκεζε εγγξαθή θαη κεηαθφξησζε ησλ βίληεφ ηνπο. 

Ζ ππεξεζία YouTube είλαη δσξεάλ θαη ππνζηεξίδεηαη απφ δηαθεκίζεηο 

3.10.2 Δπιζκόπηζη ηης Προγραμμαηιζηικής Γιεπαθής (API) 

Σν YouTube, σο ζπγαηξηθή ηεο Google Inc, ρξεζηκνπνηεί ην «Google Data API» βάζεη 

ησλ νδεγηψλ Developers v.2.0. To Data API επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εθηεινχλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έλαο θαλνληθφο ρξήζηεο YouTube κπνξεί ζηνλ 

ηζηνρψξν YouTube. Αιιά ππάξρνπλ θαη άιια ΑΡΗ [16], πνπ ππνζηεξίδνπλ ιηγφηεξεο 

ιεηηνπξγίεο, φπσο ην Player API πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ρεηξίδνληαη  ην YouTube 

player, ή ηα Widgets. Αιιά ηα άιια ΑΡΗ είλαη κφλν γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο 
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ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ YouTube ζε άιινπο δηθηπαθνχο ηφπνπο, δελ πξννξίδεηαη γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ εθαξκνγψλ. 

3.10.3 Γσναηόηηηες για δημοζίεσζη περιετομένοσ  

Όλνκα κεζόδνπ API Upload video 

(Browser-based uploading) [103][104] 

Πεξηγξαθή: Σν YouTube API παξέρεη δχν κεζφδνπο γηα ηελ απνζηνιή βίληεν ζην 

YouTube 

To βαζηζκέλν ζε θπιινκεηξεηή θφξησκα επηηξέπεη ζηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο λα δερζνχλ θνξηψζεηο βίληεν απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπο, 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ρεηξηζηνχλ, λα θηινμελνχλ ηα αξρεία βίληεν. 

Πξέπεη λα επηιέμνπλ κηα  δηαδηθαζία θνξηψκαηνο  βαζηζκέλε ζηνλ 

θπιινκεηξεηή, εάλ δελ ζέινπλ λα θηινμελήζνπλ ή λα απνζεθεχζνπλ ηα 

αξρεία. Απηφ ιεηηνπξγεί ζε 3 βήκαηα: 

Βήκα 1-Μεηαθόξησζε κεηαδεδνκέλσλ βίληεν: Σν παξαθάησ 

παξάδεηγκα δείρλεη ηε κνξθή ελφο αηηήκαηνο API πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

AuthSub [105] ζχζηεκα ειέγρνπ ηαπηφηεηαο  

POST /action/GetUploadToken HTTP/1.1 

Host: gdata.youtube.com 

Authorization: AuthSub token="<authentication_token>" 

GData-Version: 2 

X-GData-Key: key=<developer_key> 

Content-Length: <content_length> 

Content-Type: application/atom+xml; charset=UTF-8 

 

API_XML_request 

Βήκα 2 – Δμαγσγή ηηκώλ από ηελ απάληεζε ηνπ API: ηαλ έλα Upload 

API αίηεκα ππνβάιιεηαη, ην API επηζηξέθεη κηα απφθξηζε XML πνπ 

πεξηέρεη έλα upload URL θαη upload token πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα 

κεηαθνξηψζεη ην αξρείν.  

 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 

<response> 

  <url>http://uploads.gdata.youtube.com/action/FormDataUpload/AEF

3087AUD<url> 

  <token>AEwbFAQEvf3xox...</token> 

</response> 

Βήκα 3- Μεηαθόξησζε ηνπ αξρείνπ βίληεν: Μεηά ηελ εμαγσγή ηνπ 

URL θφξησζεο (upload )θαη θιεηδί θφξησζεο (upload token) απφ ηελ 

απάληεζε ηνπ API, είλαη απαξαίηεην ε εθαξκνγή λα εκθαλίζεη κηα θφξκα 

έηζη ψζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα θνξηψζεη ην πξαγκαηηθφ αξρείν βίληεν. 

Ζ θφξκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί  ην  URL θφξησζεο (upload ) σο ηηκή 

ηνπ πεδίνπ ελέξγεηαο (action attribute) ηεο εηηθέηαο <form> θαη λα έρεη έλα 

θξπθφ πεδίν εηζαγσγήο (input) πνπ λα πεξηέρεη ην θιεηδί θφξησζεο 

(upload token). Δπηπιένλ, ε θφξκα πξέπεη λα ειέγμεη φηη ν ρξήζηεο έρεη 

επηιέμεη έλα αξρείν γηα λα θνξηψζεη πξηλ επηηξέςεη ζην ρξήζηε λα ηελ 

http://code.google.com/intl/el-GR/apis/youtube/2.0/reference.html#youtube_data_api_tag_response
http://code.google.com/intl/el-GR/apis/youtube/2.0/reference.html#youtube_data_api_tag_url
http://code.google.com/intl/el-GR/apis/youtube/2.0/reference.html#youtube_data_api_tag_token
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ππνβάιεη. 

<form action="URL?nexturl=http%3A%2F%2Fwww.example.com 

method="post" 

  enctype="multipart/form-data" onsubmit="return checkForFile();"> 

  <input id="file" type="file" name="file"/> 

  <div id="errMsg" style="display:none;color:red"> 

    You need to specify a file. 

  </div> 

  <input type="hidden" name="token" value="TOKEN"/> 

  <input type="submit" value="go" /> 

</form> 

εκείσζε: Ζ θφξκα πξέπεη λα αθνινπζήζεη κεξηθέο νδεγίεο:: 

 Ζ παξάκεηξνο  nexturl ε παξάκεηξνο πξέπεη λα πξνζηεζεί ζηεο 

θφξκαο ην URL ζηφρνο (target). Απηή ε παξάκεηξνο δηεπθξηλίδεη ην 

URL ζην νπνίν ην YouTube ζα αλαθαηεπζχλεη ην πξφγξακκα 

πεξηήγεζεο ηνπ ρξήζηε, φηαλ ν ρξήζηεο θνξηψζεη έλα αξρείν 

βίληεν. Αθνχ ην βίληεν έρεη αλεβεί ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο, ν 

ρξήζηεο ζα αλαθαηεπζπλζεί πξνο ην nexturl URL.  

 Ζ ηηκή ηνπ enctype  ηεο εηηθέηαο <form>  Πξέπεη λα νξηζηεί ην 

attribute ζε multipart/form-data. 

 Ζ εηηθέηα  <input> πνπ πξνζδηνξίδεη ην αξρείν πξέπεη λα νλνκάδεηαη 

file. 

 Ζ εηηθέηα  <input> πνπ πεξηιακβάλεη ην token πξέπεη λα 

νλνκάδεηαη token. 

 ε θφξκα πξέπεη λα ειέγμεη φηη ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη έλα αξρείν γηα 

λα θνξηψζεη πξηλ επηηξέςεη ζην ρξήζηε λα ηελ ππνβάιεη. 

 

URL: It is extracted from the API response 

Formats: XML/Atom 1.0 

HTTP κέζνδνο POST  

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

Βήκα1 

authentication_token Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην θιεηδί 

πηζηνπνίεζεο (authentication token) γηα ην 

αίηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Σν θιεηδί ζα είλαη 

είηε ζχλδεζεο πειάηεο (ClientLogin), θιεηδί 

AuthSub κίαο κφλν ρξήζεο, έλα AuthSub θιεηδί 

ζχλνδν ή έλα OAuth θιεηδί πξφζβαζεο . 

developer_key Ναη string Απηή ε ηηκή πξνζδηνξίδεη κε κνλαδηθφ ηξφπν 

ηελ εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε γηα ηε 

θφξησζε ηνπ βίληεν 

content_length Ναη bytes Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην κήθνο νιφθιεξνπ 

ηνπ ζψκαηνο ηεο αίηεζεο HTTP POST. 

API_XML_Request: 

Author 

ρη text (child of: entry. Children: name, uri?) 

Σα κεηαδεδνκέλα ηνπ βίληεν, πνπ θνξηψλνληαη 

ζην πξψην Βήκα. Ζ <author> εηηθέηα ζπλήζσο 

πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε YouTube 

πνπ θαηέρεη έλα βίληεν  

API_XML_Request: ρη text (child of: entry) 
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Category Σα κεηαδεδνκέλα ηνπ βίληεν, πνπ θνξηψλνληαη 

ζην πξψην Βήκα. Ζ <author> εηηθέηα ζπλήζσο 

πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε YouTube 

πνπ θαηέρεη έλα βίληεν  

Ζ <category> εηηθέηα δηεπθξηλίδεη ηελ 

θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ε εγγξαθή. 

 ηαλ ε <category> εηηθέηα εκθαλίδεηαη σο 

ππν-εηηθέηα είηε ηνπ <feed> ή ηνπ <entry> , 

ε εηηθέηα κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ην είδνο 

ησλ δηεξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζε θάζε 

feed entry. Ζ ηηκή ηεο ηδηφηεηαο scheme 

είλαη 

http://schemas.google.com/g/2005#kind θαη 

ε ηηκή ηνπ φξνπ «term» δείρλεη εάλ νη  

ηξνθνδνζίεο αλαξηήζεσλ  πεξηγξάθνπλ 

βίληεν, ζπλδέζκνπο playlist, ζπλδξνκέο, 

επαθέο ή άιιν ηχπν νληφηεηαο  

 ηαλ ε <category> εηηθέηα εκθαλίδεηαη σο 

ππν-εηηθέηα ηνπ <entry> θαη ε αλάξηεζε 

πεξηγξάθεη έλα βίληεν, ε εηηθέηα κπνξεί 

επίζεο λα δηεπθξηλίδεη κηα ηδηαίηεξε ιέμε 

θιεηδί ή κηα θαηεγνξία πνπ ζπλδέεηαη κε 

εθείλν ην βίληεν. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, 

ε ηδηφηεηα scheme δείρλεη εάλ ε ηδηφηεηα 

«term» αλαθέξεηαη ζε κηα ιέμε θιεηδί ή κηα 

θαηεγνξία. 

API_XML_Request: 

<media:group> 

Ναη text (child of: entry, children: media:title, 

media:description?, media:keywords?, 

media:category, media:content*, media:credit?, 

media:player?, media:rating?, 

media:restriction?, media:thumbnail*, 

yt:aspectratio?, yt:duration?, yt:private?, 

yt:uploaded?, yt:videoid?) 

Σα κεηαδεδνκέλα ηνπ βίληεν, πνπ θνξηψλνληαη 

ζην πξψην Βήκα. Ζ <author> εηηθέηα ζπλήζσο 

πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε YouTube 

πνπ θαηέρεη έλα βίληεν  

Ζ <media: group> εηηθέηα πεξηέρεη ηα 

κεηαδεδνκέλα γηα έλα πφξν βίληεν.[106] 

Σα XML παηδηά ηνπ κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ φιεο 

νη επηζπκεηέο πιεξνθνξίεο κεηαδεδνκέλσλ. 

Βήκα 3 

Upload URL Ναη string Δίλαη ε δηεχζπλζε URL ζηφρνπ γηα ηε 

κεηαθφξησζε ηνπ αξρείνπ βίληεν, πνπ εμάγεηαη 

απφ ην δεχηεξν Βήκα θαη απαηηείηαη γηα ην 

ηξίην. 

 Upload token Ναη string Δίλαη απαξαίηεηε γηα ηε κεηαθφξησζε ηνπ 

αξρείνπ βίληεν, θαη εμάγεηαη απφ ην δεχηεξν 

Βήκα θαη απαηηείηαη γηα ην ηξίην. Δίλαη ε 

ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Upload video 

(Direct Uploading) [103][107] 

Πεξηγξαθή: Γηα ην θφξησκα ελφο βίληεν, ην πξφγξακκα πξέπεη λα ζηείιεη ζε έλα HTTP 

POST αίηεκα πνπ πεξηιακβάλεη ην βίληεν θαη ηα ζρεηηθά κεηαδεδνκέλα ζην 

URL ηεο κεζφδνπ. Δίλαη απαξαίηεην λα αληηθαηαζηήζεη ην string 

<youtube_username> κε ην φλνκα ρξήζηε γηα ηνλ YouTube ινγαξηαζκφ 
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ηνπ δεκηνπξγνχ πεξηερνκέλνπ ή κε ηνλ φξν «default» γηα λα αλεβάζεη έλα 

βίληεν κε ηνλ ήδε ζπλδεδεκέλν ινγαξηαζκφ ρξήζηε. Σν  θιεηδί 

ηαπηνπνίεζεο  πνπ θνξηψλεηαη κε ην αίηεκα πξνζδηνξίδεη εθείλν ηνλ 

ρξήζηε. 

 

Σν API αίηεκα θφξησζεο (upload) ξέπεη λα έρεη ην αθφινπζν ζρήκα:: 

POST /feeds/api/users/default/uploads HTTP/1.1 

 

  Host: uploads.gdata.youtube.com 

 

  Authorization: AuthSub token="<authentication_token>" 

 

  GData-Version: 2 

 

  X-GData-Key: key=<developer_key> 

 

  Slug: <video_filename> 

 

  Content-Type: multipart/related; boundary="<boundary_string>" 

 

  Content-Length: <content_length> 

 

  Connection: close 

 

   

 

  --<boundary_string> 

 

  Content-Type: application/atom+xml; charset=UTF-8 

 

   

 

  API_XML_request 

 

  --<boundary_string> 

 

  Content-Type: <video_content_type> 

 

  Content-Transfer-Encoding: binary 

 

   

 

  <Binary File Data> 

 

  --<boundary_string>-- 

Έλα αίηεκα λα θνξησζεί έλα βίληεν ρξεζηκνπνηψληαο ην ClientLogin [108] 

authentication ζρήκα έρεη κηα ζπληαθηηθή δηαθνξά απφ ην παξάδεηγκα 

αλσηέξσ. Ζ επηθεθαιίδα Authorization  είλαη δηακνξθψλεηαη δηαθνξεηηθά 

γηα ην  θιεηδί ζχλδεζεο κε ηνλ πειάηε (ClientLogin authentication token). 

Σν αθφινπζν παξάδεηγκα θαηαδεηθλχεη πψο λα ζρεκαηνπνηεζεί θαηάιιεια 
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ε επηγξαθή αηηήκαηνο έγθξηζεο γηα έλα θιεηδί ζχλδεζεο κε ηνλ πειάηε: 

Authorization: GoogleLogin auth=<authentication_token> 

εκείσζε: Σν hostname γηα ην θφξησκα ελφο βίληεν κέζσ ηνπ API, 

uploads.gdata.youtube.com, , είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην φλνκα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα φιεο ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο API. Χζηφζν, ην ίδην θιεηδί 

ηαπηνπνίεζεο (authentication token) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην 

θφξησκα φπσο γηα άιιεο ιεηηνπξγίεο API. 

URL: http://uploads.gdata.youtube.com/feeds/api/users/<youtube_username>/upl

oads 

Formats: XML/Atom 1.0 

YouTube δέρεηαη έλα επξχ θάζκα απφ κνξθέο αξρείσλ βίληεν. Σα αξρεία 

βίληεν πνπ αθνινπζνχλ είλαη φια δεθηά απφ ην YouTube. Οξηζκέλεο 

κνξθέο βίληεν απνδίδνπλ θαιχηεξα θαη είλαη πην ζπκβαηέο κε νξηζκέλνπο 

ππνινγηζηέο, ινγηζκηθφ ή ζπζθεπέο. 

 

 Windows Media Video (.WMV) 

 .3GP (cell phones) 

 .AVI (windows) 

 .MOV (mac) 

 .MP4 (ipod/psp) 

 .MPEG 

 .FLV (adobe flash) 

 .MKV (h.264) 

Μεηά ηελ ππνβνιή ελφο Upload API αηηήκαηνο, ην API επηζηξέθεη κηαAtom 

entry  πνπ πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην θνξησκέλν βίληεν. 

HTTP κέζνδνο POST  

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

youtube_username Ναη* string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην φλνκα ρξήζηε γηα 

ην YouTube ινγαξηαζκφ ηνπ ρξήζηε. Σν 

θνξησκέλν βίληεν ζα ζπλδεζεί κε απηφλ ηνλ 

ινγαξηαζκφ 

* Ζ κεηαβιεηή απηή έρεη ζεκαζία κφλν γηα 

αηηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηαπηνπνίεζε 

ζχλδεζεο πειάηε (ClientLogin authentication) 

authentication_token Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην θιεηδί γηα ην 

αίηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Σν θιεηδί ζα είλαη 

είηε ClientLogin token , είηε AuthSub single-use 

token, έλα AuthSub session token ή έλα OAuth 

access token. 

developer_key Ναη string Απηή ε ηηκή πξνζδηνξίδεη κε κνλαδηθφ ηξφπν 

ηελ εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε γηα ηε 

θφξησζε ηνπ βίληεν 

video_filename Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην φλνκα ηνπ 

αξρείνπ βίληεν πνπ ν δεκηνπξγφο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θνξηψλεη. 

boundary_string Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ non-

space ραξαθηήξεο. πλήζσο, ην string είλαη κηα 

ζεηξά απφ παχιεο πνπ αθνινπζείηαη απφ κηα 

ηπραία ζεηξά αιθαξηζκεηηθψλ ραξαθηήξεο. 

εκείσζε: Ζ ηηκή απηή εκθαλίδεηαη πνιιέο 

θνξέο ζηελ αίηεζε HTTP POST. 

content_length Ναη bytes Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην κήθνο νιφθιεξνπ 
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ηνπ ζψκαηνο ηεο αίηεζεο HTTP POST. 

API_XML_Request: 

Author 

ρη text (child of: entry. Children: name, uri?) 

Σα κεηαδεδνκέλα ηνπ βίληεν, πνπ θνξηψλνληαη 

ζην πξψην Βήκα. Ζ <author> εηηθέηα ζπλήζσο 

πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε YouTube 

πνπ θαηέρεη έλα βίληεν  

 

API_XML_Request: 

Category 

ρη text (child of: entry) 

Σα κεηαδεδνκέλα ηνπ βίληεν, πνπ θνξηψλνληαη 

ζην πξψην Βήκα. Ζ <author> εηηθέηα ζπλήζσο 

πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε YouTube 

πνπ θαηέρεη έλα βίληεν  

Ζ <category> εηηθέηα δηεπθξηλίδεη ηελ 

θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ε εγγξαθή. 

 ηαλ ε <category> εηηθέηα εκθαλίδεηαη σο 

subtag είηε ηνπ <feed> ή ηνπ <entry> , ε 

εηηθέηα κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ην είδνο 

ησλ δηεξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζε θάζε 

feed entry. Ζ ηηκή ηεο ηδηφηεηαο scheme 

είλαη 

http://schemas.google.com/g/2005#kind θαη 

ε ηηκή ηνπ φξνπ term δείρλεη εάλ νη  

ηξνθνδνζίεο αλαξηήζεσλ  πεξηγξάθνπλ 

βίληεν, ζπλδέζκνπο ιηζηψλ αλαπαξαγσγήο , 

ζπλδξνκέο, επαθέο ή άιιν ηχπν νληφηεηαο  

 ηαλ ε  <category> εηηθέηα εκθαλίδεηαη 

ζαλ κία ππν-εηηθέηα  <entry> θαη ε «entry» 

εηηθέηα πεξηγξάθεη έλα βίληεν, ε εηηθέηα 

κπνξεί επίζεο λα δηεπθξηλίδεη κηα ηδηαίηεξε 

ιέμε θιεηδί ή κηα θαηεγνξία πνπ ζπλδέεηαη 

κε εθείλν ην βίληεν. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, ε ηδηφηεηα scheme δείρλεη εάλ ε 

ηδηφηεηα term αλαθέξεηαη ζε κηα ιέμε θιεηδί 

ή κηα θαηεγνξία. 

API_XML_Request: 

<media:group> 

Ναη text (child of: entry, children: media:title, 

media:description?, media:keywords?, 

media:category, media:content*, media:credit?, 

media:player?, media:rating?, 

media:restriction?, media:thumbnail*, 

yt:aspectratio?, yt:duration?, yt:private?, 

yt:uploaded?, yt:videoid?) 

Σα κεηαδεδνκέλα ηνπ βίληεν, πνπ θνξηψλνληαη 

ζην πξψην Βήκα. Ζ <author> εηηθέηα ζπλήζσο 

πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε YouTube 

πνπ θαηέρεη έλα βίληεν  

Ζ <media: group> εηηθέηα πεξηέρεη ηα 

κεηαδεδνκέλα γηα έλα πφξν βίληεν.[106] 

Σα XML παηδηά ηνπ κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ φιεο 

νη επηζπκεηέο πιεξνθνξίεο κεηαδεδνκέλσλ. 

video_content_type Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηέρεη ηνλ ηχπν MIME ηνπ 

αξρείνπ βίληεν. Ο ηχπνο MIME κπνξεί λα είλαη 

έλα ηχπνο βίληεν , φπσο βίληεν/ mpeg ή 

βίληεν/mp4, ή κπνξεί λα είλαη application / 

octet-stream. 

Binary File Data Ναη binary data Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην δπαδηθφ θψδηθα 

γηα ην βίληεν αξρείν πνπ θνξηψλεηαη. 
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Όλνκα κεζόδνπ API Upload video 

(Resumable uploads)  [109] 

Πεξηγξαθή: Απηφ ην ηκήκα εμεγεί πψο λα θνξηψζεη ηα βίληεν ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

άκεζε, επαλεθθηλήζηκε (resumable) δηαδηθαζία θνξηψκαηνο YouTube. Ζ 

άκεζε θφξησζε επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα πξνζζέηνπλ βίληεν 

ζην YouTube απφ κηα βηβιηνζήθε βίληεν. Δπηπιένλ, ε θφξησζε κπνξεί λα 

μεθηλήζεη απφ ην ζεκείν ηεο δηαθνπήο εάλ ε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο 

θαη ηνπ YouTube ραζεί ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο θνξηψκαηνο. 

 

 

Ζ κέζνδνο απηή απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα βήκαηα: 

Βήκα 1 - Uploading video metadata 

Γηα ην θφξησκα ελφο βίληεν, ην πξφγξακκα πξέπεη λα ζηείιεη ζε έλα HTTP 

POST αίηεκα πνπ πεξηιακβάλεη ην βίληεν θαη ηα ζρεηηθά κεηαδεδνκέλα ζην 

URL ηεο κεζφδνπ. εκεηψζηε φηη απηφ ην URL είλαη ζρεδφλ ην ίδην κε απηφ 

γηα ην κε-επαλαρξεζηκνπνηήζηκν άκεζν θφξησκα, κε ηε δηαθνξά ηεο 

πξνζζήθεο ηνπ επαλαρξεζηκνπνηήζηκνπ πξνζέκαηνο κνλνπαηηνχ ζην URL.. 

http://uploads.gdata.youtube.com/resumable/feeds/api/users/default/uploads 

Όρη: ηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε URL, ε ηηκή «default» ππνδεηθλχεη φηη ε 

ζπλδεδεκέλνο ρξήζηεο ζπλερίδεη ην θφξησκα. Σν θιεηδί πνπ ππνβάιιεηαη 

κε ηελ αίηεζε πξνζδηνξίδεη έλα φλνκα ρξήζηε YouTube πνπ κπνξεί λα 

ππνθαηαζηήζεη ην URL εθ' φζνλ ην θιεηδί  επίζεο πξνζδηνξίδεη εθείλν ηνλ 

ρξήζηε.  

 

Σν παξαθάησ παξάδεηγκα δείρλεη ηε κνξθή ελφο αηηήκαηνο API πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα ειέγρνπ ηαπηφηεηαο AuthSub γηα ην 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκν (resumable) θφξησκα: 

POST /resumable/feeds/api/users/default/uploads HTTP/1.1 

 

  Host: uploads.gdata.youtube.com 

 

  Authorization: AuthSub token="<authentication_token>" 

 

  GData-Version: 2 

 

  X-GData-Key: key=<developer_key> 

 

  Content-Length: <content_length> 

 

  Content-Type: application/atom+xml; charset=UTF-8 

 

  Slug: <video_filename> 

 

   

 

  API_XML_request 
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Βήκα 2 – Δμαγσγή ηνπ upload URL από ηελ απάληεζε API  

Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο API γηα ηελ θφξησζε κεηαδεδνκέλσλ 

βίληεν , ην API επηζηξέθεη κηα απάληεζε HTTP πνπ πεξηέρεη κηα θεθαιίδα 

«Location» (ηνπνζεζία), ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηε δηεχζπλζε URL πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θνξησζεί ην πξαγκαηηθφ αξρείν βίληεν. Απηφ ην 

URL ζα πξέπεη λα εμαρζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θνξησζεί ην αξρείν 

βίληεν. 

Σν παξαθάησ παξάδεηγκα δείρλεη έλα δείγκα API απάληεζεο ζην αίηεκα 

θφξησζεο κεηαδεδνκέλσλ βίληεν γηα κία επαλαρξεζηκνπνηήζηκε θφξησζε 

(resumable upload): 

HTTP/1.1 200 OK 

Location: 

http://uploads.gdata.youtube.com/resumableupload/AF8GKF...0Glpk0

Aw 

Date: Fri, 04 Dec 2009 16:14:30 GMT 

Pragma: no-cache 

Expires: Fri, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT 

Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate 

Content-Length: 0 

Content-Type: text/html 

 

Βήκα 3 – Μεηαθόξησζε ηνπ αξρείνπ βίληεν 

Μεηά ηελ εμαγσγή ηνπ URL θφξησζεο απφ ηελ απάληεζε API, ην 

πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν αξρείν βίληεν κπνξεί λα θνξησζεί. Σν πεξηερφκελν 

βίληεν, πξέπεη λα θνξησζεί ζηε δηεχζπλζε URL πνπ εμάγεηαη ζην Βήκα 2. 

Σν παξαθάησ παξάδεηγκα δείρλεη ηε κνξθή ηνπ αηηήκαηνο upload βίληεν . 

εκεηψζηε φηη δελ ππάξρεη θακία αλάγθε λα παξαζρεζνχλ νπνηεζδήπνηε 

θεθαιίδεο «authentication» ζε απηφ ην Βήκα. 

PUT <upload_url> HTTP/1.1 

Host: uploads.gdata.youtube.com 

Content-Type: <video_content_type> 

Content-Length: <content_type> 

 

<Binary_file_data> 

Βήκα 4 - Completing the upload process  

Μεηά απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηε θφξησζε ηνπ πεξηερφκελν βίληεν 

γηα κία επαλαρξεζηκνπνηεκέλε θφξησζε, έλα απφ ηα δχν ζελάξηα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ: 

 Αλ ην λα νινθιεξσζεί ε κεηαθφξησζε, ζηε ζπλέρεηα, ην API 

επηζηξέθεη κηα απάληεζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη εάλ ε θφξησζε ήηαλ 

πεηπρεκέλε ή απνηπρεκέλε. 

o Γηα έλα επηηπρεκέλν αλέβαζκα, ην API επηζηξέθεη κηα θαηαρψξεζε 

Atom πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θνξησκέλν βίληεν. Ζ 

θαηαρψξεζε έρεη ηελ ίδηα κνξθή κε κηα εγγξαθή ζηε ηξνθνδνζία 

αλαξηεκέλσλ βίληεν ηνπ ρξήζηε, θαη ε απάληεζε κπνξεί λα πεξηέρεη 

ζσζηέο εηηθέηεο HTML ―escaped‖.  

o Γηα κηα απνηπρεκέλε απνζηνιή, ε απφθξηζε πεξηέρεη κηα απάληεζε 
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ζθάικαηνο πνπ βνεζά λα εμεγήζεη ηελ αηηία ηεο απνηπρεκέλεο 

θφξησζεο. 

 Δάλ ε απνζηνιή απνηχρεη, επεηδή ε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ δηαθνκηζηή 

YouTube θαη ε αίηεζε έρεη ραζεί, ηφηε ε αίηεζε δελ ζα ιάβεη απάληεζε 

API.ε απηή ηελ πεξίπησζε, είλαη δπλαηφ λα επαλαιάβεη ην upload απφ 

ην ζεκείν ηεο δηαθνπήο. Σα αθφινπζα βήκαηα εμεγνχλ ηνλ ηξφπν λα 

επαλαιεθζεί κία θφξησζε βίληεν: 

1.Έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ βίληεν upload: Γηα λα ειεγρηεί ε 

θαηάζηαζε ελφο δηαθεθνκκέλνπ resumable upload, έλα θελφ HTTP PUT 

αίηεκα πξέπεη λα ζηαιεί ζην upload URL ηνπ Βήκαηνο 2. ην αίηεκα, 

απαηηείηαη λα ηεζεί ε ηηκή ηνπ «Content-Range header» ζε bytes 

*/* φπσο θαίλεηαη ζην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

PUT <upload_url> HTTP/1.1 

Host: uploads.gdata.youtube.com 

Content-Range: bytes */* 

Δάλ ην upload URL αλαθέξεηαη ζε έλα upload πνπ νινθιεξψζεθε, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε δηαδηθαζία απνζηνιήο απέηπρε, ην API ζα 

επηζηξέςεη ηελ ίδηα απάληεζε πνπ έζηεηιε φηαλ ην θφξησκα αξρηθά 

νινθιεξψζεθε. πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, αλ ην upload πέηπρε, ε 

απάληεζε ζα πεξηέρεη κηα θαηαρψξεζε Atom. Δάλ ην upload απνηχρεη, 

ε απφθξηζε ζα πεξηέρεη ηελ αξρηθή απάληεζε ζθάικαηνο. 

Χζηφζν, εάλ ε κεηαθφξησζε δηαθφπεθε απφ κηα ρακέλε ζχλδεζε, ην 

API ζα επηζηξέςεη 308 HTTP θσδηθφ απάληεζεο (Δπαλάιεςε Αηειήο). 

Ζ απφθξηζε ηνπ δείγκαηνο πνπ αθνινπζεί δείρλεη ηε κνξθή κηαο 

απάληεζεο API γηα θφξησζε πνπ κπνξεί αθφκε λα νινθιεξσζεί: 

308 Resume Incomplete 

content-length: 0 

expires: Fri, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT 

range: bytes=0-408 

pragma: no-cache 

cache-control: no-cache, no-store, must-revalidate 

date: Fri, 04 Dec 2009 13:45:41 GMT 

content-type: text/html 

ηελ απάληεζε, ε επηθεθαιίδα «range» δείρλεη πφζα byte απφ ην αξρείν 

βίληεν έρνπλ ήδε επηηπρψο αλέβεη ζην YouTube. Σα bytes ηηκαξηζκηθά 

ζπληάζζνληαη απφ ην 0. Έηζη, απφ ηελ απφθξηζε δείγκαηνο αλσηέξσ 

πξνθχπηεη φηη ηα πξψηα 409 bytes ηνπ αξρείνπ ειήθζεζαλ. Δάλ δελ έρεη 

θνξησζεί ηίπνηα αθφκε, ε επηθεθαιίδα «range» ζα είλαη απνχζα απφ 

ηελ απάληεζε. 

2.πλέρηζε ελόο upload 

Γηα λα ζπλερηζηεί ε απνζηνιή, κηα λέα αίηεζε HTTP PUT πξέπεη λα 

ππνβιεζεί ζην URL θφξησζεο  ηνπ Βήκαηνο 2. Ζ αίηεζε επαλάιεςεο 

θφξησζεο έρεη ηελ αθφινπζε κνξθή: 
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PUT <upload_url> HTTP/1.1 

Host: uploads.gdata.youtube.com 

Content-Type: <video_content_type> 

Content-Length: <content_length> 

Content-Range: bytes <first_byte>-

<last_byte>/<total_content_length> 

 

<Partial Binary File Data>  

URL: http://uploads.gdata.youtube.com/resumableupload/<Location> 

Formats: XML/Atom 1.0  

HTTP κέζνδνο  POST , PUT 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

Βήκα1 

authentication_token Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην authentication 

token γηα ην αίηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Σν  

θιεηδί ζα είλαη είηε ClientLogin token , είηε 

AuthSub single-use token, έλα AuthSub session 

token ή έλα OAuth access token. 

developer_key Ναη string Απηή ε ηηκή πξνζδηνξίδεη κε κνλαδηθφ ηξφπν 

ηελ εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε γηα ηε 

θφξησζε ηνπ βίληεν 

video_filename Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην φλνκα ηνπ 

αξρείνπ βίληεν πνπ ν δεκηνπξγφο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θνξηψλεη. 

content_length Ναη bytes Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην κήθνο νιφθιεξνπ 

ηνπ ζψκαηνο ηεο αίηεζεο HTTP POST. 

API_XML_Request: 

Author 

ρη text (child of: entry. Children: name, uri?) 

Σα κεηαδεδνκέλα ηνπ βίληεν, πνπ θνξηψλνληαη 

ζην πξψην Βήκα. Ζ <author> εηηθέηα ζπλήζσο 

πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε YouTube 

πνπ θαηέρεη έλα βίληεν . 

API_XML_Request: 

Category 

ρη text (child of: entry) 

Σα κεηαδεδνκέλα ηνπ βίληεν, πνπ θνξηψλνληαη 

ζην πξψην Βήκα. Ζ <author> εηηθέηα ζπλήζσο 

πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε YouTube 

πνπ θαηέρεη έλα βίληεν  

Ζ <category> εηηθέηα δηεπθξηλίδεη ηελ 

θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ε εγγξαθή. 

 ηαλ ε <category> εηηθέηα εκθαλίδεηαη σο 

subtag είηε ηνπ <feed> ή ηνπ <entry> , ε 

εηηθέηα κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ην είδνο 

ησλ δηεξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζε θάζε 

feed entry. Ζ ηηκή ηεο ηδηφηεηαο scheme 

είλαη 

http://schemas.google.com/g/2005#kind θαη 

ε ηηκή ηνπ φξνπ «term» δείρλεη εάλ νη  

ηξνθνδνζίεο θαηαρσξήζεσλ  πεξηγξάθνπλ 

βίληεν, ζπλδέζκνπο ιηζηψλ αλαπαξαγσγήο , 

ζπλδξνκέο, επαθέο ή άιιν ηχπν νληφηεηαο 

 ηαλ ε  <category> εηηθέηα εκθαλίδεηαη 

ζαλ κία ππν-εηηθέηα  <entry> θαη ε «entry» 

εηηθέηα πεξηγξάθεη έλα βίληεν, ε εηηθέηα 

κπνξεί επίζεο λα δηεπθξηλίδεη κηα ηδηαίηεξε 
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ιέμε θιεηδί ή κηα θαηεγνξία πνπ ζπλδέεηαη 

κε εθείλν ην βίληεν. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, ε ηδηφηεηα scheme δείρλεη εάλ ε 

ηδηφηεηα term αλαθέξεηαη ζε κηα ιέμε θιεηδί 

ή κηα θαηεγνξία. 

API_XML_Request: 

<media:group> 

Ναη text (child of: entry, children: media:title, 

media:description?, media:keywords?, 

media:category, media:content*, media:credit?, 

media:player?, media:rating?, 

media:restriction?, media:thumbnail*, 

yt:aspectratio?, yt:duration?, yt:private?, 

yt:uploaded?, yt:videoid?) 

Σα κεηαδεδνκέλα ηνπ βίληεν, πνπ θνξηψλνληαη 

ζην πξψην Βήκα. Ζ <author> εηηθέηα ζπλήζσο 

πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε YouTube 

πνπ θαηέρεη έλα βίληεν  

Ζ <media: group> εηηθέηα πεξηέρεη ηα 

κεηαδεδνκέλα γηα έλα πφξν βίληεν.[106] 

Σα XML παηδηά ηνπ κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ φιεο 

νη επηζπκεηέο πιεξνθνξίεο κεηαδεδνκέλσλ. 

Βήκα3 

upload_url Ναη string Ζ ηηκή απηή είλαη ε δηεχζπλζε URL πνπ 

εμάγεηαη ζην Βήκα 2 απφ ηελ επηθεθαιίδα 

Location ηεο απάληεζεο API γηα ην αίηεκα 

θφξησζεο κεηαδεδνκέλσλ 

video_content_type Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηέρεη ηνλ ηχπν MIME ηνπ 

αξρείνπ βίληεν. Ο ηχπνο MIME κπνξεί λα είλαη 

έλα ηχπνο βίληεν , φπσο video/ mpeg ή 

video/mp4, ή κπνξεί λα είλαη application / octet-

stream. 

 content_length Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην κήθνο νιφθιεξνπ 

ηνπ ζψκαηνο ηεο αίηεζεο HTTP POST. 

Binary File Data Ναη binary data Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην δπαδηθφ θψδηθα 

γηα ην βίληεν αξρείν πνπ θνξηψλεηαη. 

Βήκα4 

upload_url Ναη string Ζ ηηκή απηή είλαη ε δηεχζπλζε URL πνπ 

εμάγεηαη ζην Βήκα 2 απφ ηελ επηθεθαιίδα 

«Location»(ηνπνζεζία) ηεο απάληεζεο API γηα 

ην αίηεκα upload κεηαδεδνκέλσλ 

video_content_type Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηέρεη ηνλ ηχπν MIME ηνπ 

αξρείνπ βίληεν. Ο ηχπνο MIME κπνξεί λα είλαη 

έλα ηχπνο βίληεν , φπσο video/ mpeg ή 

video/mp4, ή κπνξεί λα είλαη application / octet-

stream. 

content_length Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην κήθνο νιφθιεξνπ 

ηνπ ζψκαηνο ηεο αίηεζεο HTTP POST. 

Content-Range Ναη string Ζ θεθαιίδα «Content-Range» θαζνξίδεη ην 

ηκήκα ηνπ αξρείνπ βίληεν πνπ πξφθεηηαη λα 

θνξησζεί. Ζ επηθεθαιίδα νξίδεη ηξεηο ηηκέο: 

 Σν first_byte πξνζδηνξίδεη ην 0-based 

αξηζκεηηθφ δείθηε ηνπ byte απφ ην νπνίν 

ζπλερίδεη ηε θφξησζε. Απηή ε ηηκή ζα είλαη 

έλαο αξηζκφο θαηά έλα πςειφηεξνο απφ ηνλ 

δεχηεξν αξηζκφ ζηελ επηθεθαιίδα 

«range»  πνπ έρεη αλαθηεζεί θαηά ην 

πξνεγνχκελν Βήκα. 

 Σν  last_byte  πξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκεηηθφ 

δείθηε, πεξηνξίδεηαη απφ ην 0, ηνπ 

ηειεπηαίνπ byte πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 
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δπαδηθφ αξρείν πνπ θνξηψλεηαη. πλήζσο, 

απηφ ζα είλαη ην ηειεπηαίν byte ζην αξρείν. 

 Σν  total_content_length θαζνξίδεη ην 

ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ αξρείνπ βίληεν ζε 

bytes . Ζ ηηκή απηή είλαη ε ίδηα κε ην 

«Content-Range» πνπ ππνβιήζεθε ζην 

αξρηθφ αίηεκα θφξησζεο. 

Binary File Data Ναη binary data Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην δπαδηθφ θψδηθα 

γηα ην βίληεν αξρείν πνπ θνξηψλεηαη. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Update video [110] 

Πεξηγξαθή: Πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί έλα βίληεν, ην πξφγξακκα-πειάηεο ζα πξέπεη 

λα ζηείιεη έλα HTTP PUT αίηεκα ζην URL πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ 

εηηθέηα <link> ηνπ entry φηαλ ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ rel είλαη λα edit: 

<link rel='edit' type='application/atom+xml'  

href='http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/USER_ID/uploads/VIDEO_

ID'> 

 

εκείσζε: Ζ παξάιεηςε ελφο ζηνηρείνπ απφ ηηο ηδηφηεηεο ελεκέξσζεο ζα 

δηαγξάςεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ήδε ππάξρνπλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν βίληεν. 

εάλ έλα βίληεν είλαη ραξαθηεξηζκέλν σο ηδησηηθφ θαη αίηεκα δελ 

πεξηιακβάλεη ην <yt: private>, ην βίληεν ζα γίλεη δεκφζην. Οκνίσο, εάλ δελ 

έρνπλ θαζνξηζηεί νη ξπζκίζεηο ειέγρνπ πξφζβαζεο θαηά ηελ ελεκέξσζε 

ελφο βίληεν, ην YouTube ζα επαλαθέξεη ηηο ξπζκίζεηο ειέγρνπ πξφζβαζεο 

ζην πξνεπηινγήο γηα ην ελ ιφγσ βίληεν. Αλ κφλν κεξηθέο ξπζκίζεηο ειέγρνπ 

πξφζβαζεο δηεπθξηλίδνληαη ζε κηα ελεκέξσζε, νη απξνζδηφξηζηνη έιεγρνη 

ζα απνθαηαζηαζνχλ ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο. 

Σν αθφινπζν XML παξνπζηάδεη έλα αίηεκα γηα λα ελεκεξσζεί έλα βίληεν: 

PUT /feeds/api/users/USER_ID/uploads/VIDEO_ID HTTP/1.1 

Host: gdata.youtube.com 

Content-Type: application/atom+xml 

Content-Length: CONTENT_LENGTH 

Authorization: AuthSub token="AUTHORIZATION_TOKEN" 

GData-Version: 2 

X-GData-Key: key=DEVELOPER_KEY 

 

<?xml version="1.0"?> 

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" 

  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"  

  xmlns:yt="http://gdata.youtube.com/schemas/2007"> 

  <media:group> 

    <media:title type="plain">Yippee Skippy</media:title> 

    <media:description type="plain">I am updating this 

video.</media:description> 

    <media:category 

scheme="http://gdata.youtube.com/schemas/2007/categories.cat">People</

media:category> 

    <media:keywords>blastoff,rodeo,whiteboards</media:keywords> 

http://code.google.com/intl/el-GR/apis/youtube/2.0/reference.html#youtube_data_api_tag_entry
http://code.google.com/intl/el-GR/apis/youtube/2.0/reference.html#youtube_data_api_tag_media:group
http://code.google.com/intl/el-GR/apis/youtube/2.0/reference.html#youtube_data_api_tag_media:title
http://code.google.com/intl/el-GR/apis/youtube/2.0/reference.html#youtube_data_api_tag_media:description
http://code.google.com/intl/el-GR/apis/youtube/2.0/reference.html#youtube_data_api_tag_media:category
http://code.google.com/intl/el-GR/apis/youtube/2.0/reference.html#youtube_data_api_tag_media:keywords
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  </media:group> 

  <yt:accessControl action="comment" permission="allowed"/> 

  <yt:accessControl action="commentVote" permission="allowed"/> 

  <yt:accessControl action="videoRespond" permission="allowed"/> 

  <yt:accessControl action="rate" permission="allowed"/> 

  <yt:accessControl action="embed" permission="allowed"/> 

  <yt:accessControl action="syndicate" permission="allowed"/> 

</entry> 

 

URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/USER_ID/uploads/VIDEO_ID 

Formats: 

XML/Atom 1.0  

HTTP κέζνδνο PUT  

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

user_id Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην φλνκα ρξήζηε γηα 

ην YouTube ινγαξηαζκφ ηνπ ρξήζηε. 

video_id Ναη string Απηφ είλαη ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ βίληεν πνπ 

ελεκεξψλεηαη. 

authentication_token Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην authentication 

token γηα ην αίηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Σν 

token ζα είλαη είηε ClientLogin token , είηε 

AuthSub single-use token, έλα AuthSub session 

token ή έλα OAuth access token. 

developer_key Ναη string Απηή ε ηηκή πξνζδηνξίδεη κε κνλαδηθφ ηξφπν 

ηελ εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε γηα 

ηελ ελεκέξσζε ηνπ βίληεν. 

content_length Ναη bytes Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην κήθνο νιφθιεξνπ 

ηνπ ζψκαηνο ηεο αίηεζεο HTTP PUT . 

API_XML_Request: 

media:title 

Ναη Text (child of:media:group) 

Ζ <media:title> εηηθέηα πξνζδηνξίδεη ηνλ ηίηιν 

ηνπ βίληεν. Σν πεδίν απηφ έρεη κέγηζην κήθνο 

100 bytes. Ο ηίηινο κπνξεί λα πεξηέρεη φινπο 

ηνπο έγθπξνπο utf-8 ραξαθηήξεο εθηφο απφ < 

and>. 

API_XML_Request: 

media:description 

Ναη Text (child of:media:group) 

Ζ  <media:description> εηηθέηα πεξηέρεη κηα 

ζχλνςε ηνπ βίληεν. Ζ πεξηγξαθή ζα πξέπεη λα 

είλαη θξάζε, φρη κηα ιίζηα κε ιέμεηο-θιεηδηά, 

θαη ελδέρεηαη λα εκθαλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα 

αλαδήηεζεο. Ζ πεξηγξαθή έρεη κέγηζην κήθνο 

5000 bytes θαη κπνξεί λα πεξηέρεη φινπο ηνπο 

έγθπξνπο utf-8 ραξαθηήξεο εθηφο απφ < and >. 

API_XML_Request: 

media:category 

Ναη Text/Text 

(URI) 

(child of: entry,media) 

Ζ <media:category> εηηθέηα πξνζδηνξίδεη έλα 

είδνο ή εηηθέηα έξγνπ πνπ πεξηγξάθεη έλα 

βίληεν. Ζ «Category List» γηα ην ηκήκα  

«Uploaded Videos» (θνξησκέλα βίληεν) 

πξνζδηνξίδεη ηηο θαηεγνξίεο YouTube βίληεν 

http://code.google.com/intl/el-GR/apis/youtube/2.0/reference.html#youtube_data_api_tag_yt:accessControl
http://code.google.com/intl/el-GR/apis/youtube/2.0/reference.html#youtube_data_api_tag_yt:accessControl
http://code.google.com/intl/el-GR/apis/youtube/2.0/reference.html#youtube_data_api_tag_yt:accessControl
http://code.google.com/intl/el-GR/apis/youtube/2.0/reference.html#youtube_data_api_tag_yt:accessControl
http://code.google.com/intl/el-GR/apis/youtube/2.0/reference.html#youtube_data_api_tag_yt:accessControl
http://code.google.com/intl/el-GR/apis/youtube/2.0/reference.html#youtube_data_api_tag_yt:accessControl
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πνπ κπνξεί λα ζπλδένληαη κε έλα βίληεν, θαη 

θάζε βίληεν κπνξεί λα ηεζεί ζε κηα θαηεγνξία 

ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν. 

 

Δπηπιένλ, θάζε βίληεν κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε 

κε κία ή πεξηζζφηεξεο ηδησηηθέο θαηεγνξίεο ή 

ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα 

θαηεγνξηψλ 

http://gdata.youtube.com/schemas/2007/devel

opertags.cat.  

API_XML_Request: 

media:keywords 

Ναη text (child of:media:group) 

Ζ <media:keywords> εηηθέηα πεξηέρεη κηα ιίζηα 

δηαρσξηζκέλε κε θφκκαηα ησλ ιέμεσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε έλα βίληεν. Σνπιάρηζηνλ κία 

ιέμε-θιεηδί γηα θάζε βίληεν πξέπεη λα παξέρεηαη 

ζηελ ηξνθνδνζία. Σν πεδίν απηφ έρεη κέγηζην 

κήθνο 500 bytes ,ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θνκκάησλ. Μπνξεί  λα πεξηέρεη φινπο ηνπο 

έγθπξνπο utf-8 ραξαθηήξεο εθηφο απφ < and >. 

Δπηπιένλ, θάζε ιέμε-θιεηδί πξέπεη λα έρεη 

κήθνο ηνπιάρηζηνλ δχν bytes θαη δελ κπνξεί λα 

είλαη κεγαιχηεξε απφ 30 bytes. 

API_XML_Request: 

yt:accessControl 

ρη text (child of: entry) 

Ζ <yt:accessControl> εηηθέηα ππνδειψλεη εάλ 

νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αμηνινγήζνπλ έλα βίληεν, λα πξνζζέζνπλ 

ζρφιηα γηα έλα βίληεν, λα βαζκνινγήζνπλ ηα 

ζρφιηα γηα ην βίληεν, λα πξνζζέζνπλ έλα 

βίληεν-απάληεζε ζην βίληεν, ή λα 

ελζσκαηψζνπλ ην βίληεν ζε ηζηνζειίδεο 

ηξίησλ. Μηα άιιε ξχζκηζε δείρλεη αλ ην 

YouTube κπνξεί λα δείμεη ηα βίληεν ζε 

YouTube ηδηνθηεζίεο πέξα απφ ηελ ηζηνζειίδα 

YouTube.com. 

Ζ ηδηφηεηα «action» πξνζδηνξίδεη ην είδνο ηνπ 

ειέγρνπ πξφζβαζεο. θαηάινγνο πνπ αθνινπζεί 

πξνζδηνξίδεη έγθπξεο ηηκέο γηα ην 

ραξαθηεξηζηηθφ απηφ: 

 rate – δείρλεη εάλ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

βαζκνινγήζνπλ ην βίληεν. 

 comment – δείρλεη αλ νη ρξήζηεο κπνξνχλ 

λα πξνζζέζνπλ ζρφιηα γηα έλα βίληεν. 

 commentVote – δείρλεη εάλ νη ρξήζηεο 

κπνξνχλ λα βαζκνινγήζνπλ ηα ζρφιηα 

άιισλ ρξεζηψλ γηα έλα βίληεν. 

 videoRespond – δείρλεη αλ νη ρξήζηεο 

κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ βίληεν-απαληήζεηο 

ζε έλα βίληεν 

 embed – δείρλεη εάλ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

ελζσκαηψζνπλ ην βίληεν ζηνπο ηζηνρψξνπο 

ηξίησλ 

 syndicate – δείρλεη εάλ YouTube κπνξεί λα 
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παξνπζηάζεη ην βίληεν ζε θηλεηά ηειέθσλα 

θαη ηειενξάζεηο. 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ «permission» ππνδεηθλχεη 

αλ κηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα επηηξέπεηαη. Οη 

ηηκέο ηδηνηήησλ allowed θαη denied ηζρχνπλ γηα 

φιεο ηηο ελέξγεηεο. Δπηπιένλ, ην ραξαθηεξηζηηθφ 

valuemoderated ηζρχεη γηα ηνλ ζρνιηαζκφ θαη 

ηηο videoRespond δξάζεηο. Απηή ε άδεηα 

ζεκαίλεη φηη νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα 

πξνζζέζνπλ ζρφιηα (ή βίληεν απαληήζεηο), 

αιιά φηη ν ηδηνθηήηεο βίληεν ζα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επαλεμεηάζεη θαη λα εγθξίλεη ηηο 

παξαηεξήζεηο απηέο (ή απαληήζεηο) πξηλ λα 

γίλνπλ νξαηέο ζε άιινπο ρξήζηεο. 

i.e. <yt:accessControl action='comment' 

permission='allowed'/> 

API_XML_Request: 

yt:location 

ρη Text (child of: entry) 

ε έλα βίληεν, ε <yt:location> εηηθέηα 

πεξηιακβάλεη πεξηγξαθηθφ θείκελν γηα ηελ 

ηνπνζεζία φπνπ ην βίληεν ειήθζε. ε κηα 

θαηαρψξεζε πξνθίι ρξήζηε, ε <yt:location> 

εηηθέηα πξνζδηνξίδεη ηελ ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε 

πνπ εκθαλίδεηαη ζην δεκφζην πξνθίι YouTube 

ηνπ ρξήζηε. 

 

API_XML_Request: 

yt:private 

ρη Text (child of: entry) 

Ζ <yt:private> εηηθέηα δείρλεη φηη έλα βίληεν 

είλαη ηδησηηθφ, πνπ ζεκαίλεη φηη ην βίληεν δελ 

ζα είλαη νξαηφ ζην θνηλφ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

YouTube. Έλα ηδησηηθφ βίληεν κπνξεί λα γίλεη 

αληηιεπηφ κφλν απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρεη 

επηιέμεη ν ηδηνθηήηεο ηνπ βίληεν. Απηή ε 

εηηθέηα είλαη δπλαηφλ λα πεξηιεθζεί ζε έλα 

αίηεκα γηα κεηαθφξησζε ή ελεκέξσζε ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ ελφο βίληεν. Ζ εηηθέηα δελ 

πξέπεη λα δηεπθξηλίζεη κηα ηηκή. Ζ παξνπζία ηεο 

εηηθέηαο δείρλεη φηη ην βίληεν είλαη ηδησηηθφ. Ζ 

απνπζία ηεο εηηθέηαο (tag) δείρλεη φηη ην βίληεν 

ζα είλαη νξαηφ ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο 

YouTube. Δμ νξηζκνχ, βίληεν είλαη νξαηά ζην 

θνηλφ ηνπ YouTube. 

API_XML_Request: 

georss:where 

ρη Text (child of: entry, children: gml:Point) 

Ζ <georss:where> εηηθέηα ζπκππθλψλεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κηα γεσγξαθηθή 

ηνπνζεζία. εκείσζε: αλ ππάξρεη ήδε κηα 

γεσγξαθηθή ζέζε πνπ ζπλδέεηαη κε έλα βίληεν, 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη νη πιεξνθνξίεο 

ζέζεο ζε επφκελεο αηηήζεηο ελεκέξσζεο 

ζηνηρείσλ αιιηψο ε γεσγξαθηθή ζέζε ζα 
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δηαγξαθεί. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Delete video [110] 

Πεξηγξαθή: Γηα λα δηαγξάθεη έλα βίληεν, έλα HTTP DELETE ην αίηεκα πξέπεη λα 

ζηαιεί ζην «edit URL» γηα εθείλν ην βίληεν φπσο θαίλεηαη ζην αθφινπζν 

παξάδεηγκα: 

DELETE /feeds/api/users/USER_ID/uploads/VIDEO_ID HTTP/1.1 

Host: gdata.youtube.com 

Content-Type: application/atom+xml 

Authorization: AuthSub token="AUTHORIZATION_TOKEN" 

GData-Version: 2 

X-GData-Key: key=DEVELOPER_KEY 

Σα δηαγξακκέλα βίληεν ζπλήζσο απνκαθξχλνληαη απφ ηε δεκφζηα 

ηξνθνδνζία βίληεν ελφο ρξήζηε κέζα ζε κεξηθέο ψξεο.  

URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/USER_ID/uploads/VIDEO_ID 

Formats: XML/Atom 1.0  

HTTP κέζνδνο DELETE 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

user_id Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην φλνκα ρξήζηε γηα 

ην YouTube ινγαξηαζκφ ηνπ ρξήζηε. 

 

video_id Ναη string Απηφ είλαη ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ βίληεν πνπ 

πξφθεηηαη λα δηαγξαθεί. 

authentication_token Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην authentication 

token γηα ην αίηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Σν  

token ζα είλαη είηε ClientLogin token , είηε 

AuthSub single-use token, έλα AuthSub session 

token ή έλα OAuth access token. 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα λα 

δηαγξαθεί ην βίληεν. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Add rating [111] 

Πεξηγξαθή: Έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη κηα βαζκνινγία γηα έλα βίληεν. 

YouTube ρξεζηκνπνηεί έλα ζχζηεκα δηαβάζκηζεο 1-5 φπνπ ην 1 είλαη ε 

ρακειφηεξε βαζκνινγία πνπ κπνξεί λα δνζεί. Οη ρξήζηεο δελ κπνξνχλ λα 

ελεκεξψζνπλ ή λα δηαγξάςνπλ ηηο βαζκνινγήζεηο. ε κηα απάληεζε API, 

θάζε εγγξαθή πεξηιακβάλεη δχν εηηθέηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθέο κε ηηο βαζκνινγήζεηο ρξεζηψλ. 

Γηα λα πξνζηεζεί κηα βαζκνινγία, έλα HTTP POST αίηεκα πξέπεη λα 

ζηαιεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βίληεν πνπ βαζκνινγείηαη θαη ηεο ίδηαο ηεο 

βαζκνινγίαο. (Ο ρξήζηεο πνπ βαζκνινγεί ην βίληεν πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 

authentication token.) 
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Σν αθφινπζν XML θαηαδεηθλχεη πψο λα πξνζηεζεί κηα βαζκνινγία ζε έλα 

βίληεν. 

POST /feeds/api/videos/VIDEO_ID/ratings 

Host: gdata.youtube.com 

Content-Type: application/atom+xml 

Content-Length: CONTENT_LENGTH 

Authorization: AuthSub token="AUTHORIZATION_TOKEN" 

GData-Version: 2 

X-GData-Key: key=DEVELOPER_KEY 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" 

       xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005"> 

  <gd:rating value="4" min="1" max="5"/> 

</entry> 

 

URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/USER_ID/uploads/VIDEO_ID 

Formats: XML/Atom 1.0  

Αλ ην YouTube ρεηξηζηεί επηηπρψο ην αίηεκα, ην API ζα επηζηξέςεη έλαλ 

θψδηθα απάληεζεο HTTP 201. 

 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

video_id Ναη string Απηφ είλαη ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ βίληεν πνπ 

πξφθεηηαη λα βαζκνινγεζεί. 

authentication_token Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην authentication 

token γηα ην αίηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Σν 

token ζα είλαη είηε ClientLogin token , είηε 

AuthSub single-use token, έλα AuthSub session 

token ή έλα OAuth access token. 

developer_key Ναη string Απηή ε ηηκή πξνζδηνξίδεη κε κνλαδηθφ ηξφπν 

ηελ εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε γηα ηε 

θφξησζε ηνπ βίληεν 

gd:rating Ναη int Ζ <gd:rating> εηηθέηα πξνζδηνξίδεη ηε 

βαζκνινγηθή θιίκαθα, ηνλ αξηζκφ ησλ 

αμηνινγήζεσλ ηνπ βίληεν θαη ηελ κέζε 

βαζκνινγία γηα ην βίληεν 

content_length Ναη bytes Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην κήθνο νιφθιεξνπ 

ηνπ ζψκαηνο ηεο αίηεζεο HTTP POST. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Add Comment[112] 

Πεξηγξαθή: Έλα ζρφιην είλαη κηα απάληεζε θεηκέλνπ ζε έλα βίληεν. πλδεδεκέλνη 

ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζνπλ ζρφιηα ζε έλα βίληεν αιιά δελ κπνξνχλ λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ή λα δηαγξάςνπλ ηα ζρφιηα. Δπηπιένλ, ην YouTube ζα 

κεηαηξέςεη νπνηαδήπνηε ζήκαλζε HTML πνπ εκθαλίδεηαη ζε ζθέην 
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θείκελν. Υαξαθηεξηζηηθά, έλαο ρξήζηεο ζα πξφζζεηε έλα ζρφιην ζε έλα 

βίληεν αθνχ ην είρε δεη πξψηα.. 

Γηα λα πξνζηεζεί έλα ζρφιην ζε έλα βίληεν, έλα HTTP POST αίηεκα πξέπεη 

λα ζηαιεί ζην URL πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην <gd: feedLink> πνπ 

εκθαλίδεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ <gd:comments>  

Σν XML δείγκα αηηήκαηνο API πνπ αθνινπζεί δείρλεη πψο κπνξεί λα 

πξνζηεζεί έλα ζρφιην ζε έλα βίληεν  

POST /feeds/api/videos/VIDEO_ID/comments HTTP/1.1 

Host: gdata.youtube.com 

Content-Type: application/atom+xml 

Content-Length: CONTENT_LENGTH 

Authorization: AuthSub token="AUTHORIZATION_TOKEN" 

GData-Version: 2 

X-GData-Key: key=DEVELOPER_KEY 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" 

    xmlns:yt="http://gdata.youtube.com/schemas/2007"> 

  <content>This is a crazy video.</content> 

</entry> 

 

URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/VIDEO_ID/comments 

Formats: XML/Atom 1.0  

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

video_id Ναη string Απηφ είλαη ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ βίληεν πνπ 

πξφθεηηαη λα ζρνιηαζηεί. 

authentication_token Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην authentication 

token γηα ην αίηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Σν 

token ζα είλαη είηε ClientLogin token , είηε 

AuthSub single-use token, έλα AuthSub session 

token ή έλα OAuth access token. 

developer_key Ναη string Απηή ε ηηκή πξνζδηνξίδεη κε κνλαδηθφ ηξφπν 

ηελ εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε λα 

θνξησζεί ην ζρφιην. 

API_XML_Request: 

content 

Ναη Text (child of: entry) 

Ζ εηηθέηα <content> πεξηέρεη ην θείκελν ελφο 

ζρνιίνπ ελφο βίληεν. Παξάδεηγκα: 

<content type="text">Video comments are 

cool.</content> 

content_length Ναη bytes Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην κήθνο νιφθιεξνπ 

ηνπ ζψκαηνο ηεο αίηεζεο HTTP POST. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Add Comment reply [113] 

Πεξηγξαθή: Έλα ζρφιην είλαη κηα απάληεζε θεηκέλνπ ζε έλα βίληεν. πλδεδεκέλνη 
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ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζνπλ ζρφιηα ζε έλα βίληεν αιιά δελ κπνξνχλ λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ή λα δηαγξάςνπλ ηα ζρφιηα. Δπηπιένλ, ην YouTube ζα 

κεηαηξέςεη νπνηαδήπνηε ζήκαλζε HTML πνπ εκθαλίδεηαη ζε ζθέην 

θείκελν. Υαξαθηεξηζηηθά, έλαο ρξήζηεο ζα πξφζζεηε έλα ζρφιην ζε έλα 

βίληεν αθνχ ην είρε δεη πξψηα.. 

Σν αίηεκα API γηα ηελ πξνζζήθε ζρνιίνπ ζε απάληεζε ζε έλα βίληεν είλαη 

ζρεδφλ ίδην κε ην αίηεκα API γηα ηελ πξνζζήθε ζρνιίνπ ζε απάληεζε ζε 

έλα άιιν ζρφιην. Ζ κφλε δηαθνξά είλαη φηη ην ηειεπηαίν αίηεκα πεξηέρεη κηα 

πξφζζεηε εηηθέηα <link> πνπ πξνζδηνξίδεη ην ζρφιην πνπ απαληηέηαη. Οη 

αθφινπζεο νδεγίεο εμεγνχλ πψο λα ζρεκαηνπνηεζεί ε <link> εηηθέηα:: 

1. Ζ ηδηφηεηα rel πξέπεη λα ηεζεί ζε 

http://gdata.youtube.com/schemas/2007#in-reply-to. 

2. Ζ ηδηφηεηα type πξέπεη λα ηεζεί ζε application/atom+xml. 

3. Ζ ηδηφηεηα href πξέπεη λα ηεζεί ζην self ζχλδεζκν γηα ην ζρφιην πνπ 

απαληηέηαη.. 

Σν δείγκα XML API αηηήκαηνο πνπ αθνινπζεί δείρλεη πψο κπνξεί λα 

πξνζηεζεί έλα ζρφιην ζε απάληεζε ζε έλα άιιν ζρφιην: 

POST /feeds/api/videos/VIDEO_ID/comments HTTP/1.1 

Host: gdata.youtube.com 

Content-Type: application/atom+xml 

Content-Length: CONTENT_LENGTH 

Authorization: AuthSub token="AUTHORIZATION_TOKEN" 

GData-Version: 2 

X-GData-Key: key=DEVELOPER_KEY 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" 

    xmlns:yt="http://gdata.youtube.com/schemas/2007"> 

  <link rel="http://gdata.youtube.com/schemas/2007#in-reply-to" 

    type="application/atom+xml"    

href="http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/VIDEO_ID/comments/

COMMENT_ID"/> 

  <content>This is a comment about another comment.</content> 

</entry> 

εκείσζε: Σν POST URL γηα απηφ ην αίηεκα API πξνζδηνξίδεη ην βίληεν 

πνπ ζπλδέεηαη κε ην λέν ζρφιην 

URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/video_id/comments/comment_id 

Formats: XML/Atom 1.0  

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

video_id Ναη string Απηφ είλαη ην id ηνπ βίληεν φπνπ ην ζρφιην 

αλήθεη. 

comment_id Ναη string Απηφ είλαη ην id ηνπ ζρνιίνπ ζην νπνίν ην 

ζρφιην είλαη απάληεζε . 

authentication_token Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην authentication 
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token γηα ην αίηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Σν  

token ζα είλαη είηε ClientLogin token , είηε 

AuthSub single-use token, έλα AuthSub session 

token ή έλα OAuth access token. 

developer_key Ναη string Απηή ε ηηκή πξνζδηνξίδεη κε κνλαδηθφ ηξφπν 

ηελ εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε γηα λα 

θνξησζεί ην ζρφιην. 

API_XML_Request: 

content 

Ναη Text (child of: entry) 

Ζ εηηθέηα <content> πεξηέρεη ην θείκελν ελφο 

ζρνιίνπ ελφο βίληεν. Παξάδεηγκα: 

<content type="text">Video comments are 

cool.</content> 

content_length Ναη bytes Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην κήθνο νιφθιεξνπ 

ηνπ ζψκαηνο ηεο αίηεζεο HTTP POST. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Add Video response [114] 

Πεξηγξαθή: Έλα βίληεν-απάληεζε είλαη έλα βίληεν, ην νπνίν ζρεηίδεηαη, σο απάληεζε, 

κε έλα δεχηεξν βίληεν. Έλα βίληεν κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο βίληεν-

απάληεζε γηα κφλν έλα άιιν βίληεν. Έλαο ζπλδεδεκέλνο ρξήζηεο κπνξεί λα 

πξνζζέζεη ή λα δηαγξάςεη βίληεν-απαληήζεηο, αιιά ν ρξήζηεο πξέπεη λα 

έρεη θνξηψζεη ην βίληεν πνπ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ή δηαγξαθεί. 

Σν αθφινπζν XML επεμεγεί ηε κνξθή ηεο αίηεζεο γηα ηελ πξνζζήθε ελφο 

βίληεν-απάληεζεο: 

POST /feeds/api/videos/ORIGINAL_VIDEO_ID/responses HTTP/1.1 

Host: gdata.youtube.com 

Content-Type: application/atom+xml 

Content-Length: CONTENT_LENGTH 

Authorization: AuthSub token="AUTHORIZATION_TOKEN" 

GData-Version: 2 

X-GData-Key: key=DEVELOPER_KEY 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<entry xmlns="http://www/w3.org/2005/Atom"> 

  <id>RESPONS E_VIDEO_ID</id> 

</entry> 

 

URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/original_video_id/responses 

Formats: XML/Atom 1.0  

Αλ ην YouTube ρεηξηζηεί επηηπρψο ην αίηεκα, ην API ζα επηζηξέςεη έλαλ 

θψδηθα απάληεζεο HTTP 201. 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

original_ video_id Ναη string Πξνζδηνξίδεη ην βίληεν ζην νπνίν ε βίληεν-

απάληεζε πξνζηίζεηαη 

API_XML_Request: 

response_video_id 

Ναη string (child of: entry) 

Πξνζδηνξίδεη ην βίληεν πνπ πξνζηίζεηαη σο 

απάληεζε. 
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authentication_token Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην authentication 

token γηα ην αίηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Σν  

token ζα είλαη είηε ClientLogin token , είηε 

AuthSub single-use token, έλα AuthSub session 

token ή έλα OAuth access token. 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα . 

content_length Ναη bytes Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην κήθνο νιφθιεξνπ 

ηνπ ζψκαηνο ηεο αίηεζεο HTTP POST. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Delete Video response [115] 

Πεξηγξαθή: Γηα λα δηαγξαθεί έλα βίληεν-απάληεζε, ην πξφγξακκα πειάηεο πξέπεη  λα 

ππνβάιιεη HTTP DELETE αίηεκα ην νπνίν λα πξνζδηνξίδεη ηα δχν βίληεν, 

φπσο θαίλεηαη ζην αθφινπζν παξάδεηγκα. 

DELETE 

/feeds/api/videos/VIDEO_ID/responses/VIDEO_RESPONS E_ID 

HTTP/1.1 

Host: gdata.youtube.com 

Content-Type: application/atom+xml 

Authorization: AuthSub token="AUTHORIZATION_TOKEN" 

GData-Version: 2 

X-GData-Key: key=DEVELOPER_KEY 

URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/original_video_id/responses 

Formats: XML/Atom 1.0  

HTTP κέζνδνο DELETE 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

 video_id Ναη string Πξνζδηνξίδεη ην βίληεν ζην νπνίν ε βίληεν-

απάληεζε έρεη πξνζηεζεί. 

response_video_id Ναη string Πξνζδηνξίδεη ην βίληεν πνπ έρεη πξνζηεζεί σο 

απάληεζε. 

authentication_token Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην authentication 

token γηα ην αίηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Σν  

token ζα είλαη είηε ClientLogin token , είηε 

AuthSub single-use token, έλα AuthSub session 

token ή έλα OAuth access token. 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα . 

content_length Ναη bytes Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην κήθνο νιφθιεξνπ 

ηνπ ζψκαηνο ηεο αίηεζεο HTTP POST. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Add a complaint [116] 

Πεξηγξαθή: Έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη κηα θαηαγγειία ζρεηηθά κε έλα βίληεν 

γηα λα επηζεκάλεη ην βίληεν γηα  αθαηάιιειν πεξηερφκελν  

ε κηα απάληεζε API, θάζε θαηαρψξεζε πεξηιακβάλεη έλα <link> εηηθέηα 

πνπ πξνζδηνξίδεη ηε δηεχζπλζε URL ζηελ νπνία ζα γίλεηαη post κηα αίηεζε 

API γηα λα πξνζηεζεί κηα θαηαγγειία γηα ην βίληεν. Γηα λα πξνζζέζεη κηα 

θαηαγγειία, έλα HTTP POST ζα ζηαιεί γηα λα πξνζδηνξίζεη ην ζηφρν ηεο 

θαηαγγειίαο, ην ρξήζηε πνπ θάλεη ηελ θαηαγγειία, θαη ην θείκελν ηεο 

θαηαγγειίαο. (Ο ρξήζηεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην authentication token ζηηο 
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επηγξαθέο ηνπ αηηήκαηνο HTTP.) 

Σν αθφινπζν XML θαηαδεηθλχεη πψο λα πξνζηεζεί κηα θαηαγγειία γηα έλα 

βίληεν. 

POST /feeds/api/videos/VIDEO_ID/complaints HTTP/1.1 

Host: gdata.youtube.com 

Content-Type: application/atom+xml 

Content-Length: CONTENT_LENGTH 

Authorization: AuthSub token="AUTHORIZATION_TOKEN" 

GData-Version: 2 

X-GData-Key: key=DEVELOPER_KEY 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" 

    xmlns:yt="http://gdata.youtube.com/schemas/2007"> 

  <summary> 

    Please ignore this complaint. I'm testing a YouTube API and  

    needed to issue a complaint to test the add complaint function. 

    Per the value of the category tag, pretend I am complaining 

    about a video that contains violent or repulsive acts. 

  </summary> 

  <category scheme="http://gdata.youtube.com/schemas/2007/complaint -

reasons.cat" 

    term="VIOLENCE"/> 

</entry> 

 

URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/original_video_id/responses 

Formats: XML/Atom 1.0  

Αλ ην YouTube ρεηξηζηεί επηηπρψο ην αίηεκα, ην API ζα επηζηξέςεη έλαλ 

θψδηθα απάληεζεο HTTP 201. 

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

 video_id Ναη string Υαξαθηεξίδεη ην βίληεν ζην νπνίν ε θαηαγγειία 

πξνζηίζεηαη. 

authentication_token Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην authentication 

token γηα ην αίηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Σν  

token ζα είλαη είηε ClientLogin token , είηε 

AuthSub single-use token, έλα AuthSub session 

token ή έλα OAuth access token. 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη φηη ην αίηεκα 

content_length Ναη bytes Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην κήθνο νιφθιεξνπ 

ηνπ ζψκαηνο ηεο αίηεζεο HTTP POST. 

summary ρη Text (child of: entry) 

Ζ πεξηγξαθή ηεο θαηαγγειίαο. 

category Ναη Text (child of: entry) 

Σν αίηεκα κπνξεί επίζεο λα δηεπθξηλίζεη ην 

ιφγν γηα ηελ θαηαγγειία κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

κηαο εηηθέηαο <category> πνπ έρεη κηα ηηκή 

ηδηφηεηαο  
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scheme:  http://gdata.youtube.com/schemas/2

007/complaint-reasons.cat. Σν term  ηεο 

εηηθέηαο πξέπεη λα είλαη κία απφ ηηο αθφινπζεο 

ηηκέο: 

 PORN - Σν βίληεν πεξηέρεη ζεμνπαιηθφ 

πεξηερφκελν. 

 VIOLENCE - Σν βίληεν πεξηέρεη βίαην 

ή απνθξνπζηηθφ πεξηερφκελν. 

 HATE - Σν βίληεν πεξηέρεη πεξηερφκελν 

κίζνπο ή θαηαρξεζηηθφ πεξηερφκελν. 

 DANGEROUS - Σν βίληεν πεξηέρεη 

επηβιαβείο ή επηθίλδπλεο πξάμεηο. 

 RIGHTS - Σν βίληεν παξαβηάδεη ηα 

δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

ηνπ θαηαγγέιινληνο. 

 SPAM 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Add favorite video [117] 

Πεξηγξαθή: Γηα λα πξνζηεζεί έλα αγαπεκέλν βίληεν, πξέπεη λα παξαζρεζεί ην βίληεν ID 

γηα  λα πξνζδηνξίζεη ην βίληεν. Σν αθφινπζν αίηεκα παξνπζηάδεη ην URL 

θαη ηε κνξθή ελφο αηηήκαηνο XML γηα λα πξνζηεζεί έλα βίληεν ζηνλ 

θαηάινγν αγαπεκέλσλ βίληεν ηνπ ρξήζηε: 

POST /feeds/api/users/default/favorites HTTP/1.1 

Host: gdata.youtube.com 

Content-Type: application/atom+xml 

Content-Length: CONTENT_LENGTH 

Authorization: AuthSub token="AUTHORIZATION_TOKEN" 

GData-Version: 2 

X-GData-Key: key=DEVELOPER_KEY 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"> 

  <id>VIDEO_ID</id> 

</entry> 

Ζ εηηθέηα <id> ζε θάζε αίηεκα δηεπθξηλίδεη ην <yt: videoid> γηα ην 

αληίζηνηρν βίληεν ζην video feed απφ ην πξνεγνχκελν βήκα. 

URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/default/favorites 

Formats: XML/Atom 1.0  

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

 video_id Ναη string Πξνζδηνξίδεη ην βίληεν πνπ πξνζηίζεηαη σο 

αγαπεκέλν απφ ην ρξήζηε. 

authentication_token Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην authentication 

token γηα ην αίηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Σν  

token ζα είλαη είηε ClientLogin token , είηε 

AuthSub single-use token, έλα AuthSub session 

token ή έλα OAuth access token. 
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developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

content_length Ναη bytes Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην κήθνο νιφθιεξνπ 

ηνπ ζψκαηνο ηεο αίηεζεο HTTP POST. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Delete favorite video [118] 

Πεξηγξαθή: Γηα λα δηαγξαθεί έλα απφ ηα αγαπεκέλα βίληεν, έλα HTTP DELETE αίηεκα 

πξέπεη λα απνζηαιεί ζηo edit URL γηα ην βίληεν : 

<link rel='edit' type='application/atom+xml'   

href='http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/USER_ID/favorites/FAVOR

ITE_VIDEO_ID'> 

 

Σν αθφινπζν αίηεκα API θαηαδεηθλχεη πψο λα δηαγξαθεί έλα αγαπεκέλν 

βίληεν: 

DELETE /feeds/api/users/USER_ID/favorites/FAVORITE_VIDEO_ID 

HTTP/1.1 

Host: gdata.youtube.com 

Content-Type: application/atom+xml 

Authorization: AuthSub token="AUTHORIZATION_TOKEN" 

GData-Version: 2 

X-GData-Key: key=DEVELOPER_KEY 

 

URL: href='http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/user_id/favorites/favorite_vi

deo_id 

Formats: XML/Atom 1.0  

HTTP κέζνδνο DELETE 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

favourite_ video_id Ναη string Πξνζδηνξίδεη ην βίληεν πνπ δηαγξάθεηαη απφ 

ηνλ θαηάινγν αγαπεκέλσλ. 

user_id Ναη string Πξνζδηνξίδεη ην ρξήζηε ζηνλ νπνίν ην 

αγαπεκέλν βίληεν αλήθεη. 

authentication_token Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην authentication 

token γηα ην αίηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Σν  

token ζα είλαη είηε ClientLogin token , είηε 

AuthSub single-use token, έλα AuthSub session 

token ή έλα OAuth access token. 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

content_length Ναη bytes Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην κήθνο νιφθιεξνπ 

ηνπ ζψκαηνο ηεο αίηεζεο HTTP DELETE. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Add video to playlist [119] 

Πεξηγξαθή: Πξνθεηκέλνπ λα πξνζηεζεί έλα βίληεν ζε κηα ιίζηα αλαπαξαγσγήο, έλα 

αίηεκα API πξέπεη λα ζηαιεί πνπ λα πξνζδηνξίδεη ηε κνλαδηθή ηαπηφηεηα 

πνπ ην YouTube έδσζε ζηελ playlist, θαζψο επίζεο θαη ηε κνλαδηθή 
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ηαπηφηεηα πνπ YouTube έδσζε ζην βίληεν. 

Δμ νξηζκνχ, ην πξνζηηζέκελν βίληεν ζα πξνζηεζεί ζην ηέινο ηεο ιίζηαο 

αλαπαξαγσγήο . 

Σν βίληεν πξνζηίζεηαη ζην πξνεπηιεγκέλν ρξήζηε, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη 

ν δεκηνπξγφο ηεο playlist γηα λα ηελ ηξνπνπνηήζεη. 

Σν αθφινπζν αίηεκα παξέρεη ην URL θαη επεμεγεί ην ζρήκα XML γηα ηελ 

πξνζζήθε ελφο βίληεν ζε κία ιίζηα αλαπαξαγσγήο : 

POST /feeds/api/playlists/PLAYLIST_ID HTTP/1.1 

Host: gdata.youtube.com 

Content-Type: application/atom+xml 

Content-Length: CONTENT_LENGTH 

Authorization: AuthSub token="AUTHORIZATION_TOKEN" 

GData-Version: 2 

X-GData-Key: key=DEVELOPER_KEY 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" 

    xmlns:yt="http://gdata.youtube.com/schemas/2007"> 

  <id>VIDEO_ID</id> 

</entry> 

εκείσζε: Οη ιίζηεο αλαπαξαγσγήο  πεξηέρνπλ θαη 'αλψηαην φξην 200 

βίληεν. 

URL: href='http://gdata.youtube.com/feeds/api/playlist/playlist_id 

Formats: XML/Atom 1.0  

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

playlist_id Ναη string Υαξαθηεξίδεη ηελ ιίζηα αλαπαξαγσγήο 

(playlist) φπνπ ην βίληεν πξνζηίζεηαη. 

video_id Ναη string Πξνζδηνξίδεη ηα βίληεν πνπ ζα πξνζηεζεί ζηε 

ιίζηα αλαπαξαγσγήο  

authentication_token Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην authentication 

token γηα ην αίηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Σν  

token ζα είλαη είηε ClientLogin token , είηε 

AuthSub single-use token, έλα AuthSub session 

token ή έλα OAuth access token. 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

content_length Ναη bytes Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην κήθνο νιφθιεξνπ 

ηνπ ζψκαηνο ηεο αίηεζεο HTTP POST. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Edit playlist [120] 

Πεξηγξαθή: Έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα ελεκεξψζεη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία έλα βίληεν 

εκθαλίδεηαη ζε κηα ιίζηα αλαπαξαγσγήο πνπ ν ρξήζηεο δεκηνχξγεζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ε ζέζε κηαο entry, playlist, έλα επηθπξσκέλν 

HTTP PUT αίηεκα πξέπεη λα ζηαιεί ζην αθφινπζν URL, αληηθαζηζηψληαο ηα 
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PLAYLIST_ID θαη PLAYLIST_ENTRY_ID κε ηηο θαηάιιειεο ηηκέο: 

http://gdata.youtube.com/feeds/api/playlists/PLAYLIST_ID/PLAYLIS T_E

NTRY_ID 

Σν αθφινπζν αίηεκα απεηθνλίδεη ηε κνξθή XML γηα ηελ ηξνπνπνίεζε κηαο 

θαηαρψξεζεο ιίζηαο αλαπαξαγσγήο εηζφδνπ. 

PUT /feeds/api/playlists/PLAYLIST_ID/PLAYLIST_ENTRY_ID 

HTTP/1.1 

Host: gdata.youtube.com 

Content-Type: application/atom+XML 

Content-Length: CONTENT_LENGTH 

Authorization: AuthSub token="AUTHORIZATION_TOKEN" 

GData-Version: 2 

X-GData-Key: key=DEVELOPER_KEY 

 

<?XML version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" 

    xmlns:yt="http://gdata.youtube.com/schemas/2007"> 

  <yt:position>2</yt:position> 

</entry> 

URL: href='http://gdata.youtube.com/feeds/api/playlist/playlist_id/playlist_entry_id 

Formats: XML/Atom 1.0  

HTTP κέζνδνο PUT 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

playlist_id Ναη string Πξνζδηνξίδεη ηελ playlist φπνπ ην βίληεν ππάξρεη. 

playlist_entry_id Ναη string Πξνζδηνξίδεη ην βίληεν γηα ην νπνίν λα αιιάμεη 

ηε ζέζε 

yt:position Ναη int Θέηεη ηε λέα ζέζε γηα ην επηιεγκέλν βίληεν ζηελ 

playlist 

authentication_token Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην authentication token 

γηα ην αίηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Σν  token ζα 

είλαη είηε ClientLogin token , είηε AuthSub 

single-use token, έλα AuthSub session token ή 

έλα OAuth access token. 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

content_length Ναη bytes Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην κήθνο νιφθιεξνπ 

ηνπ ζψκαηνο ηεο αίηεζεο HTTP PUT . 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Delete video from playlist [121] 

Πεξηγξαθή: Σν αθφινπζν αίηεκα API θαηαδεηθλχεη πψο λα δηαγξάθεη κηα θαηαρψξεζε 

κηαο playlist. Καηά ηελ αλάθηεζε κηα ιίζηαο βίληεν ζε κηα ιίζηα 

αλαπαξαγσγήο (playlist), θάζε εηηθέηα <entry> πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα 

έλα κνλαδηθφ βίληεν ζηελ ιίζηα αλαπαξαγσγήο  (playlist). Πξνθεηκέλνπ λα 

δηαγξαθεί κηα θαηαρψξεζε κηαο playlist, έλα HTTP DELETE αίηεκα πξέπεη 

λα ζηαιεί ζην edit URL γηα ηελ ελ ιφγσ εγγξαθή. 
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DELETE /feeds/api/playlists/PLAYLIST_ID/PLAYLIST_ENTRY_ID 

HTTP/1.1 

Host: gdata.youtube.com 

Content-Type: application/atom+XML 

Authorization: AuthSub token="AUTHORIZATION_TOKEN" 

GData-Version: 2 

X-GData-Key: key=DEVELOPER_KEY 

URL: href='http://gdata.youtube.com/feeds/api/playlist/playlist_id/playlist_entry_i

d 

Formats: XML/Atom 1.0  

HTTP κέζνδνο DELETE 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

playlist_id Ναη string Πξνζδηνξίδεη ηελ ιίζηα αλαπαξαγσγήο  φπνπ ην 

βίληεν ππάξρεη. 

playlist_entry_id Ναη string Πξνζδηνξίδεη ην βίληεν πνπ δηαγξάθεηαη 

authentication_token Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην authentication 

token γηα ην αίηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Σν 

token ζα είλαη είηε ClientLogin token , είηε 

AuthSub single-use token, έλα AuthSub session 

token ή έλα OAuth access token. 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

content_length Ναη bytes Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην κήθνο νιφθιεξνπ 

ηνπ ζψκαηνο ηεο αίηεζεο HTTP DELETE. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Add a subscription [122] 

Πεξηγξαθή: Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα ζπλδξνκή, ην YouTube username γηα ηνλ 

επηθπξσκέλν ρξήζηε πνπ δεκηνπξγεί ηε ζπλδξνκή πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί. 

Πξέπεη επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα εηηθέηα <category> γηα λα δείμεη εάλ ν 

ρξήζηεο εγγξάθεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο άιινπ ρξήζηε 

(κεηαθνξηψζεηο  βίληεν, αμηνινγήζεηο, ηε ζήκαλζε βίληεν σο αγαπεκέλσλ, 

θ.ιπ.),ζε έλα θαλάιη, ζε κηα ιίζηα αγαπεκέλσλ βίληεν,ζε κηα playlist, ή κηα 

ιέμε--θιεηδί 

 

POST /feeds/api/users/default/subscriptions HTTP/1.1 

Host: gdata.youtube.com 

Content-Type: application/atom+xml 

Content-Length: CONTENT_LENGTH 

Authorization: AuthSub token="AUTHORIZATION_TOKEN" 

GData-Version: 2 

X-GData-Key: key=DEVELOPER_KEY 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" 

  xmlns:yt="http://gdata.youtube.com/schemas/2007"> 

    <category 

scheme="http://gdata.youtube.com/schemas/2007/subscriptiontypes.cat" 

      term="user"/> 

    <yt:username>andyland74</yt:username> 
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</entry> 

URL: href='http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/default/subscriptions 

Formats: XML/Atom 1.0  

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

category Ναη string (child of: entry) 

Σα αθφινπζα αηηήκαηα απεηθνλίδνπλ ηε κνξθή 

XML γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ ζπλδξνκψλ: 

 πλδξνκέο δξαζηεξηόηεηαο ρξεζηώλ: 

term="user" 

 πλδξνκέο θαλαιηώλ: term="channel" 

 

 πλδξνκέο αγαπεκέλσλ βίληεν: 

term="favorites" 

 πλδξνκέο Playlist: term="playlist" 

 πλδξνκέο ιέμεσλ-θιεηδηώλ: 

term="keyword" 

yt:username Ναη* string (child of: entry) 

Πξνζδηνξίδεη ην φλνκα ρξήζηε πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ην θαλάιη ή ηε ιίζηα αγαπεκέλσλ ζηελ 

νπνίν ν πηζηνπνηεκέλνο  ρξήζηεο γίλεηαη 

ζπλδξνκεηήο. 

* Μφλν γηα ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

activities, channel, favorites  

yt:playlistID Ναη* string (child of: entry) 

Υαξαθηεξίδεη ηελ playlist πνπ ν ρξήζηεο 

γίλεηαη ζπλδξνκεηήο. 

* Μφλν γηα ηελ θαηεγνξία playlist. 

yt:keyword Ναη* string (child of: entry) 

Πξνζδηνξίδεη ηε ιέμε-θιεηδί πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηε λέα ζπλδξνκή. 

* Μφλν γηα ηελ θαηεγνξία ιέμεο -θιεηδηνχ. 

authentication_token Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην authentication 

token γηα ην αίηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Σν  

token ζα είλαη είηε ClientLogin token , είηε 

AuthSub single-use token, έλα AuthSub session 

token ή έλα OAuth access token. 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

content_length Ναη bytes Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην κήθνο νιφθιεξνπ 

ηνπ ζψκαηνο ηεο αίηεζεο HTTP POST. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Delete a subscription [123] 

Πεξηγξαθή: Σν αθφινπζν αίηεκα API θαηαδεηθλχεη πψο λα δηαγξάθεη κηα ζπλδξνκή: 

DELETE /feeds/api/users/USER_ID/subscriptions/SUBSCRIPTION_ID 

HTTP/1.1 

Host: gdata.youtube.com 

Content-Type: application/atom+xml 

Authorization: AuthSub token="AUTHORIZATION_TOKEN" 

GData-Version: 2 

X-GData-Key: key=DEVELOPER_KEY 
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URL: href='http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/user_id/subscriptions/subscrit

pion_id 

Formats: XML/Atom 1.0  

HTTP κέζνδνο DELETE 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

user_id Ναη string Πξνζδηνξίδεη ην ρξήζηε ζηνλ νπνίν ε ζπλδξνκή 

αλήθεη. Πξέπεη λα είλαη ν authenticated ρξήζηεο. 

subscription_id Ναη string Ζ ζπλδξνκή πνπ δηαγξάθεηαη. 

authentication_token Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην authentication token 

γηα ην αίηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Σν  token ζα 

είλαη είηε ClientLogin token , είηε AuthSub 

single-use token, έλα AuthSub session token ή 

έλα OAuth access token. 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

content_length Ναη bytes Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην κήθνο νιφθιεξνπ 

ηνπ ζψκαηνο ηεο αίηεζεο HTTP DELETE. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Add a contact [124] 

Πεξηγξαθή: Γηα λα πξνζζέζεηε κηα επαθή, πξέπεη λα ζηαιεί έλα αίηεκα API πνπ λα 

πξνζδηνξίδεη δχν ρξήζηεο: ην ρξήζηε πνπ πξνζζέηεη ηελ επαθή θαη ηελ 

επαθή πνπ πξνζηίζεληαη.  

Ζ αθφινπζε αίηεζε παξέρεη ην URL θαη απεηθνλίδεη ηελ κνξθή XML γηα 

ηελ πξνζζήθε κηαο επαθήο: 

POST /feeds/api/users/default/contacts HTTP/1.1 

Host: gdata.youtube.com 

Content-Type: application/atom+xml 

Content-Length: CONTENT_LENGTH 

Authorization: AuthSub token="AUTHORIZATION_TOKEN" 

GData-Version: 2 

X-GData-Key: key=DEVELOPER_KEY 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" 

    xmlns:yt="http://gdata.youtube.com/schemas/2007"> 

  <category scheme="http://gdata.youtube.com/schemas/2007/contact.cat"  

    term="Friends"/> 

  <yt:username>CONTACT_ID</yt:username> 

</entry> 

URL: href='http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/default/contacts 

Formats: XML/Atom 1.0  

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

category Ναη string (child of: entry) 

Γείρλεη εάλ ε επαθή είλαη θίινο 

(term="Friends") ή νηθνγέλεηα (term="Family"). 

yt:username Ναη string (child of: entry) 
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Πξνζδηνξίδεη ην ρξήζηε YouTube πνπ 

πξνζηίζεηαη σο επαθή κε ηε ζπκπεξίιεςε ηνπ 

CONTACT_ID. 

authentication_token Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην authentication 

token γηα ην αίηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Σν  

token ζα είλαη είηε ClientLogin token , είηε 

AuthSub single-use token, έλα AuthSub session 

token ή έλα OAuth access token. 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

content_length Ναη bytes Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην κήθνο νιφθιεξνπ 

ηνπ ζψκαηνο ηεο αίηεζεο HTTP POST. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Update a contact [125] 

Πεξηγξαθή: Πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί κηα επαθή, έλα HTTP PUT αίηεκα πξέπεη λα 

ππνβιεζεί ζην edit url γηα εθείλε ηελ επαθή. 

Σν απφζπαζκα XML πνπ αθνινπζεί δείρλεη πψο ην edit URL εκθαλίδεηαη 

ζε κηα θαηαρψξεζε επαθήο: 

<entry>  

<id>http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/USER_ID/contacts/CONTAC

T_ID</id> 

  ... 

  <link rel='edit' type='application/atom+xml'    

href='http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/US ER_ID/contacts/CON

TACT_ID'/> 

  ... 

</entry> 

Σν αθφινπζν αίηεκα δείρλεη ηνλ ηξφπν ελεκέξσζεο κηαο επαθήο. ην 

παξάδεηγκα, ε επαθή γίλεηαη δεθηή θαη ραξαθηεξίδεηαη σο νηθνγέλεηα: 

PUT /feeds/api/users/USER_ID/contacts/CONTACT_ID HTTP/1.1 

Host: gdata.youtube.com 

Content-Type: application/atom+xml 

Content-Length: CONTENT_LENGTH 

Authorization: AuthSub token="AUTHORIZATION_TOKEN" 

GData-Version: 2 

X-GData-Key: key=DEVELOPER_KEY 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" 

    xmlns:yt="http://gdata.youtube.com/schemas/2007"> 

  <category scheme="http://gdata.youtube.com/schemas/2007/contact.cat"  

      term="Family"/> 

  <status>accepted</status> 

</entry> 

URL: href='http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/user_id/contacts/contact_id 

Formats: XML/Atom 1.0  

HTTP κέζνδνο PUT 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 
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Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

user_id Ναη string Πξνζδηνξίδεη ην ρξήζηε πνπ πξνζζέηεη ηελ 

επαθή 

contact_id Ναη string Πξνζδηνξίδεη ηελ επαθή πνπ πξνζηίζεηαη. 

category Ναη string (child of: entry) 

Γείρλεη εάλ ε επαθή είλαη θίινο 

(term="Friends") ή νηθνγέλεηα (term="Family"). 

yt:status Ναη string (child of: entry) 

Ζ <yt:status> εηηθέηα πξνζδηνξίδεη ηελ 

θαηάζηαζε κηαο επαθήο. Απηή ε εηηθέηα 

εκθαλίδεηαη κφλν θαηά ηελ αλάθηεζε ησλ 

επαθψλ ηνπ authenticated ρξήζηε. Ζ αθφινπζε 

ιίζηα πξνζδηνξίδεη έγθπξεο ηηκέο γηα απηήλ ηελ 

εηηθέηα: 

 Ζ ηηκή ηεο εηηθέηαο ζα είλαη ―accepted ‖ εάλ 

ν επηθπξσκέλνο ρξήζηεο θαη ε επαθή έρνπλ 

ραξαθηεξίζεη ν έλαο ηνλ άιινλ σο θίινπο. 

 Ζ ηηκή ηεο εηηθέηαο ζα είλαη 

―requested―εάλ ε επαθή έρεη δεηήζεη λα 

πξνζηεζεί ζηνλ θαηάινγν επαθψλ ηνπ 

ρξήζηε, αιιά ην αίηεκα δελ έρεη γίλεη 

απνδεθηφ αθφκα (ή έρεη απνξξηθζεί). 

 Ζ ηηκή ηεο εηηθέηαο ζα είλαη ―pending”  εάλ 

ν επηθπξσκέλνο ρξήζηεο έρεη δεηήζεη λα 

πξνζηεζεί ζηνλ θαηάινγν επαθψλ ηεο 

επαθήο, αιιά ην αίηεκα δελ έρεη γίλεη 

απνδεθηφ αθφκα ή έρεη απνξξηθζεί. 

authentication_token Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην authentication 

token γηα ην αίηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Σν  

token ζα είλαη είηε ClientLogin token , είηε 

AuthSub single-use token, έλα AuthSub session 

token ή έλα OAuth access token. 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

content_length Ναη bytes Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην κήθνο νιφθιεξνπ 

ηνπ ζψκαηνο ηεο αίηεζεο HTTP PUT . 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Delete a contact [126] 

Πεξηγξαθή: Σν αθφινπζν αίηεκα API θαηαδεηθλχεη πψο λα δηαγξάθεη  κηα επαθή. 

DELETE /feeds/api/users/USER_ID/contacts/CONTACT_ID HTTP/1.1 

Host: gdata.youtube.com 

Content-Type: application/atom+xml 

Authorization: AuthSub token="AUTHORIZATION_TOKEN" 

GData-Version: 2 

X-GData-Key: key=DEVELOPER_KEY 

URL: href='http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/user_id/contacts/contact_id 

Formats: XML/Atom 1.0  

HTTP κέζνδνο DELETE 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

user_id Ναη string Πξνζδηνξίδεη ην ρξήζηε πνπ δηαγξάθεη ηελ επαθή 

contact_id Ναη string Πξνζδηνξίδεη ηελ επαθή πνπ δηαγξάθεηαη. 

authentication_token Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην authentication token 
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γηα ην αίηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Σν  token ζα 

είλαη είηε ClientLogin token , είηε AuthSub 

single-use token, έλα AuthSub session token ή 

έλα OAuth access token. 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

content_length Ναη bytes Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην κήθνο νιφθιεξνπ 

ηνπ ζψκαηνο ηεο αίηεζεο HTTP DELETE. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Send Video Message[127] 

Πεξηγξαθή: Πξνθεηκέλνπ λα ζηαιεί έλα κήλπκα, έλα επηθπξσκέλν HTTP POST  αίηεκα 

πνπ πξνζδηνξίδεη ην ρξήζηε ζηνλ νπνίν ην κήλπκα ζηέιλεηαη πξέπεη λα 

ζηαιεί. Σν XML πνπ ζηέιλεηαη ζην ζψκα ηνπ αηηήκαηνο δηεπθξηλίδεη ην <yt: 

videoid> ηνπ βίληεν πνπ ζηέιλεηαη θαη ηνπ θεηκέλνπ ηνπ κελχκαηνο. 

Σν αθφινπζν αίηεκα δείρλεη ηνλ ηξφπν λα ζηείιεη έλα βίληεν κέζσ ηνπ API: 

POST /feeds/api/users/MESSAGE_RECIPIENT_USER_ID/inbox HTTP/1.1 

Host: gdata.youtube.com 

Content-Type: application/atom+xml 

Authorization: AuthSub token="AUTHORIZATION_TOKEN" 

GData-Version: 2 

X-GData-Key: key=DEVELOPER_KEY 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" 

    xmlns:yt="http://gdata.youtube.com/schemas/2007"> 

  <id>Qm6znjThL2Y</id> 

  <summary>sending a message from the api</summary> 

</entry> 

εκείσζε:  Έλαο ρξήζηεο κπνξεί κφλν λα ζηείιεη βίληεν ζηνπο ρξήζηεο ζηνλ 

θαηάινγν επαθψλ ηνπ. 

  

URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/message_recipient_id/inbox 

Formats: XML/Atom 1.0  

HTTP κέζνδνο POST 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

message_recipient_id Ναη string Πξνζδηνξίδεη ην ρξήζηε-ζηφρν, ζηνλ νπνίν ην 

κήλπκα ζα ζηαιεί 

id Ναη string (child of: entry) 

Γειψλεη ην βίληεν πνπ ζα απνζηαιεί. 

summary Ναη Text (child of: entry) 

Πεξηγξάθεη ην βίληεν-κήλπκα 

authentication_token Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην authentication token 

γηα ην αίηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Σν  token ζα 

είλαη είηε ClientLogin token , είηε AuthSub 

single-use token, έλα AuthSub session token ή 

έλα OAuth access token. 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

content_length Ναη bytes Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην κήθνο νιφθιεξνπ 
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ηνπ ζψκαηνο ηεο αίηεζεο HTTP POST. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Delete Video Messag[128] 

Πεξηγξαθή: Σν αθφινπζν αίηεκα API θαηαδεηθλχεη πψο λα δηαγξαθεί έλα κήλπκα: 

DELETE /feeds/api/users/default/inbox/MESSAGE_ID HTTP/1.1 

Host: gdata.youtube.com 

Content-Type: application/atom+xml 

Authorization: AuthSub token="AUTHORIZATION_TOKEN" 

GData-Version: 2 

X-GData-Key: key=DEVELOPER_KEY  

URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/default/inbox/message_id 

Formats: XML/Atom 1.0  

HTTP κέζνδνο DELETE 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

message _id Ναη string Πξνζδηνξίδεη ην κήλπκα, ζην inbox ηνπ 

επηθπξσκέλνπ ρξήζηε, πνπ πξέπεη λα 

δηαγξαθεί. 

authentication_token Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην authentication 

token γηα ην αίηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Σν  

token ζα είλαη είηε ClientLogin token , είηε 

AuthSub single-use token, έλα AuthSub session 

token ή έλα OAuth access token. 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

content_length Ναη bytes Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην κήθνο νιφθιεξνπ 

ηνπ ζψκαηνο ηεο αίηεζεο HTTP DELETE. 

 

3.10.4 Γσναηόηηηες για ανάκηηζη περιετομένοσ 

Όλνκα κεζόδνπ API Standard Video Feeds[129] 

Πεξηγξαθή: Σα «Standard feeds» πεξηέρνπλ θαηαιφγνπο ησλ βίληεν πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ 

είηε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ YouTube, φπσο ηα θνξπθαία θαη πην 

δεκνθηιή βίληεν, είηε έρνπλ επηιεγεί απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ YouTube, φπσο νη 

ηα πξφζθαηα επίζεκα βίληαν θαη νη ηξνθνδνζίεο βίληεν γηα θηλεηά. Πνιιέο απφ 

απηέο ηηο ηξνθνδνζίεο εκθαλίδνληαη ζηελ θαξηέια Βίληεν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

YouTube. Σα «Standard feeds» ελεκεξψλνληαη θάζε ιίγα ιεπηά. Γηα λα 

αλαθηήζεηε κία ηξνθνδνζία, έλα HTTP GET αίηεκα απνζηέιιεηαη ζηε 

δηεχζπλζε URL πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ελ ιφγσ ηξνθνδνζία. 

Δπηπιένλ, πνιιέο απφ απηέο ηηο ηξνθνδνζίεο ππνζηεξίδνπλ ηελ παξάκεηξν 

ρξνληθήο εξψηεζεο, ε νπνία επηηξέπεη λα πεξηνξηζηεί ε ηξνθνδνζία γηα λα 

πεξηέρεη κφλν ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηε πξνεγνχκελε κέξα, ηελ 

εβδνκάδα ή ην κήλα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, γηα λα αλαθηεζνχλ ηα ηνπ -

εθηηκεκέλα βίληεν απφ ηε πξνεγνχκελε κέξα, ην HTTP GET αίηεκα κνηάδεη κε 

ην αθφινπζν URL:: 

http://gdata.youtube.com/feeds/api/standardfeeds/top_rated?time=today 
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εκείσζε: Οη  top_rated, top_favorites, most_viewed, most_discussed θαη 

most_responded πξφηππεο ηξνθνδνζίεο ππνζηεξίδνπλ ηελ παξάκεηξν ρξνληθήο 

εξψηεζεο. 

URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/standardfeed /{parameter} 

Formats: XML/Atom 1.0  

Σν YouTube επηζηξέθεη έλα Atom feed πνπ πεξηέρεη κηα <entry> εηηθέηα γηα 

θάζε βίληεν ηνπ ζπλφινπ ησλ απνηειεζκάησλ. [208] 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί 

Πηζηνπνίεζε  

ρη  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

top_rated ρη URL Απηή ε ηξνθνδνζία πεξηέρεη ηα highest rated videos 

ηνπ YouTube . 

top_favorites ρη URL Απηή ε ηξνθνδνζία πεξηέρεη ηα βίληεν πνπ 

επηζεκαίλνληαη πην ζπρλά σο αγαπεκέλα βίληεν. 

most_viewed ρη URL Απηή ε ηξνθνδνζία πεξηέρεη ηα πνιχ ζπρλά 

παξαθνινπζνχκελα βίληεν YouTube. 

most_popular ρη URL Απηή ε ηξνθνδνζία πεξηέρεη ηα δεκνθηιέζηεξα 

βίληεν YouTube, πνπ επηιέγνληαη ρξεζηκνπνηψληαο 

έλαλ αιγφξηζκν πνπ ζπλδπάδεη πνιιά δηαθνξεηηθά 

ζήκαηα γηα λα θαζνξίζεη ηε γεληθή δεκνηηθφηεηα. 

most_recent ρη URL Απηή ε ηξνθνδνζία πεξηέρεη ηα βίληεν πνπ 

ππνβιήζεθαλ πξφζθαηα ζην YouTube. 

most_discussed ρη URL Απηή ε ηξνθνδνζία πεξηέρεη ηα βίληεν YouTube 

πνπ έρνπλ ιάβεη ηα πεξηζζφηεξα ζρφιηα. 

most_responded ρη URL Απηή ε ηξνθνδνζία πεξηέρεη ηα βίληεν YouTube 

πνπ ιακβάλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο βίληεν 

απαληήζεηο. 

recently_featured ρη URL Απηή ε ηξνθνδνζία πεξηέρεη videos πξφζθαηα 

εκθαλίζηεθαλ ζηελ αξρηθή ζειίδα YouTube  

watch_on_mobile ρη URL Απηή ε ηξνθνδνζία πεξηέρεη videos θαηάιιεια γηα 

αλαπαξαγσγή ζε θνξεηέο ζπζθεπέο. 

  

Όλνκα κεζόδνπ API Get Videos from a User[130] 

Πεξηγξαθή: Πξνθεηκέλνπ λα δεηεζεί ηξνθνδνζία φισλ ησλ βίληεν πνπ θνξηψζεθαλ απφ 

έλα ρξήζηε, κηα HTTP GET αίηεζε πξέπεη λα απνζηαιεί ζηελ αθφινπζε 

δηεχζπλζε URL. Σν αίηεκα απηφ δελ απαηηεί έιεγρν ηαπηφηεηαο. 

http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/username/uploads 

ηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε URL, ην θείκελν username πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζεί κε ην YouTube username ηνπ ρξήζηε. Σν φλνκα ρξήζηε 

κπνξεί λα εμαρζεί απφ ηελ <name> tag ζε κηα απάληεζε API, φπσο θαίλεηαη 

ζην αθφινπζν παξάδεηγκα. 

<author> 

<name>andyland74</name> 

<uri>http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/andyland74</uri> 
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</author> 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη ε απφθξηζε API πεξηέρεη ηηο πην ζχγρξνλεο 

δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα βίληεν ηνπ ρξήζηε, δελ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη άιιεο παξακέηξνπο εθηφο απφ start-index θαη max-results. Οη 

αηηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ άιιεο παξακέηξνπο, φπσο «orderby», ζα 

επηζηξέςνπλ πξνζσξηλά απνζεθεπκέλα απνηειέζκαηα. Γηα ηνλ πιήξε νδεγφ 

παξακέηξσλ εξψηεζεο, κπνξεί θάπνηνο λα ζπκβνπιεπηεί ηηο «ηππνπνηεκέλεο 

Google παξακέηξνπο εξψηεζεο ζηνηρείσλ API» .[208]  

 

<link rel="http://gdata.youtube.com/schemas/2007#video.related" 

     type="application/atom+xml" 

     

href="http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/ZTUVgYoeN_b/related?v=2

"/> 

URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/username/uploads 

Formats: XML/Atom 1.0  

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη (γηα ηνπο άιινπο ρξήζηεο)/Ναη(γηα ηνλ ηξέρνληα ρξήζηε) 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

username Ναη string Αλαγλσξίδεη ην ρξήζηε γηα ηνλ νπνίν δεηάκε ηα 

βίληεν. Με «default» ηηκή επηζηξέθεη βίληεν γηα ηνλ 

ηξέρνληα ρξήζηε θαη ρξεηάδεηαη επηθχξσζε. 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

authentication_token Ναη* string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην authentication token 

γηα ην αίηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Σν  token ζα 

είλαη είηε ClientLogin token , είηε AuthSub single-

use token, έλα AuthSub session token ή έλα OAuth 

access token. 

*Υξεηάδεηαη αλ ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ρξήζηε δελ 

είλαη πξνεπηιεγκέλν 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Get Info for a Video[209] 

Πεξηγξαθή: Πξνθεηκέλνπ λα αλαθηεζνχλ νη πιεξνθνξίεο γηα έλα βίληεν, έλα HTTP GET 

ην αίηεκα κπνξεί λα ππνβιεζεί ζην αθφινπζν URL.  

http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/videoid 

εκείσζε: Σν βίληεν αλαγλσξηζηηθφ γηα έλα βίληεν εληνπίδεηαη ζηηο 

θαηαρσξήζεηο  ησλ feed απφ ηελ <yt:videoid> εηηθέηα. Απηή ε εηηθέηα 

εκθαλίδεηαη ζηηο θαηαρσξήζεηο βίληεν  ηξνθνδνζηψλ- ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ ηππνπνηεκέλσλ ηξνθνδνζηψλ, ησλ απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο,  θ.ιπ.  

Ζ απάληεζε API ζε έλα αίηεκα γηα κηα ηξνθνδνζία βίληεν είλαη κηα Atom 

θαηαρψξεζε πνπ πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην βίληεν. Ζ εηηθέηα ξίδαο ηεο 

απάληεζεο είλαη <entry>.  

URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/video_id 
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Formats: XML/Atom 1.0  

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

video_id Ναη string Πξνζδηνξίδεη ην βίληεν απφ ην νπνίν νη 

πιεξνθνξίεο ζα αλαθηεζνχλ. 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Get Channels[210] 

Πεξηγξαθή: Απηή ε ελφηεηα εμεγεί πψο λα ρξεζηκνπνηεζεί ην API γηα λα αλαθηεζεί κηα 

ιίζηα κε ηα θαλάιηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζην ρξήζηε πνπ θαζνξίδεηαη φξν 

αλαδήηεζεο. Σν YouTube κπνξεί λα ηαηξηάμεη ηνλ φξν αλαδήηεζεο κε ην 

φλνκα ηνπ θαλαιηνχ, ηελ πεξηγξαθή ή κε ζρεηηθνχο ηνκείο. Γηα λα 

αλαδεηεζνχλ θαλάιηα, απαηηείηαη ππνβνιή HTTP GET αίηεζεο ζηελ 

παξαθάησ δηεχζπλζε URL: 

http://gdata.youtube.com/feeds/api/channels 

Σν αθφινπζν αίηεκα API επηζηξέθεη ην δεχηεξνπ ζχλνιν 10 θαλαιηψλ πνπ 

ηαηξηάδνπλ κε ηνλ φξν «πνδφζθαηξν»: 

http://gdata.youtube.com/feeds/api/channels? 

    q=soccer 

    &start-index=11 

    &max-results=10 

    &v=2 

URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/channels?#parameters 

Formats: XML/Atom 1.0, rss, json, json-in-script, and jsonc 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

alt ρη string Ζ παξάκεηξνο alt πξνζδηνξίδεη ηε κνξθή ησλ 

ηξνθνδνζηψλ  πνπ πξέπεη λα επηζηξαθνχλ. 

Έγθπξεο παξάκεηξνη είλαη atom,, RSS, JSON, 

json-in-script, θαη jsonc. Ζ πξνεπηιεγκέλε ηηκή 

είλαη atom. 

q ρη string Ζ q παξάκεηξνο θαζνξίδεη έλαλ φξν αλαδήηεζεο. 

YouTube ζα ςάμεη ζε φια ηα κεηαδεδνκέλα γηα 

ηα βίληεν πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηνλ φξν. Σα 

κεηαδεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ ηίηινπο, ιέμεηο 

θιεηδηά, πεξηγξαθέο, usernames ησλ ζπγγξαθέσλ, 

θαη θαηεγνξίεο. Οπνηαδήπνηε θελά, εηζαγσγηθά ή 

άιια ζεκεία ζηίμεο ζηελ παξάκεηξν ηηκή πξέπεη 

λα είλαη URL- escaped. 
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max_results ρη int Ζ max- results παξάκεηξνο θαζνξίδεη ην κέγηζην 

αξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην απνηέιεζκα. Ζ 

πξνθαζνξηζκέλε αμία απηήο ηεο παξακέηξνπ 

είλαη 25, θαη ε κέγηζηε αμία είλαη 50. Δληνχηνηο, 

γηα ηελ επίδεημε ησλ θαηαιφγσλ βίληεν, 

ζπζηήλεηαη λα ηεζεί ε παξάκεηξνο max_results ζε 

10 

start_index ρη int Ζ παξάκεηξνο start-index δηεπθξηλίδεη ην δείθηε 

ηνπ πξψηνπ απνηειέζκαηνο πνπ πξέπεη λα 

πεξηιεθζεί ζην απνηέιεζκα. H παξάκεηξνο απηή 

ρξεζηκνπνηεί έλα δείθηε πνπ μεθηλάεη απφ ην 1. 

 

strict ρη boolean H strict παξάκεηξνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα λα αλαγθάζεη ην YouTube λα απνξξίςεη έλα 

αίηεκα API εάλ ην αίηεκα πεξηέρεη άθπξεο 

παξακέηξνπο αηηήκαηνο. 

v ρη int Ζ v παξάκεηξνο δηεπθξηλίδεη ηελ έθδνζε ηνπ API 

πνπ ην YouTube πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα 

ρεηξηζηεί ην αίηεκα API. Δάλ ην αίηεκα δελ 

δηεπθξηλίδεη κηα έθδνζε API, ην YouTube ζα ην 

ρεηξηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έθδνζε 1 API. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Get Playlists[211][211] 

Πεξηγξαθή: Απηφ ην ηκήκα εμεγεί πψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην API γηα λα αλαθηεζεί 

έλαο θαηάινγνο playlists πνπ ηαηξηάδνπλ κε έλαλ θαζνξηζκέλν απφ ηνλ 

ρξήζηε φξν αλαδήηεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζνχλ playlists , έλα HTTP 

GET αίηεκα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζην αθφινπζν URL: 

http://gdata.youtube.com/feeds/api/playlists/snippets 

Σν αθφινπζν αίηεκα API επηζηξέθεη ην δεχηεξν ζχλνιν 10 playlists πνπ 

ηαηξηάδνπλ κε ηνλ φξν «πνδφζθαηξν»: 

http://gdata.youtube.com/feeds/api/playlists/snippets? 

    q=soccer 

    &start-index=11 

    &max-results=10 

    &v=2 

URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/playlists/snippets?#parameters 

Formats: XML/Atom 1.0, rss, json, json-in-script, and jsonc 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη  

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

alt ρη string Ζ παξάκεηξνο alt πξνζδηνξίδεη ηε κνξθή ησλ 

ηξνθνδνζηψλ  πνπ πξέπεη λα επηζηξαθνχλ. Έγθπξεο 

παξάκεηξνη είλαη atom,, RSS, JSON, json-in-script, 

θαη jsonc. Ζ πξνεπηιεγκέλε ηηκή είλαη atom. 
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q ρη string Ζ q παξάκεηξνο θαζνξίδεη έλαλ φξν αλαδήηεζεο. 

YouTube ζα ςάμεη ζε φια ηα κεηαδεδνκέλα γηα ηα 

βίληεν πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηνλ φξν. Σα 

κεηαδεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ ηίηινπο, ιέμεηο 

θιεηδηά, πεξηγξαθέο, usernames ησλ ζπγγξαθέσλ, 

θαη θαηεγνξίεο. Οπνηαδήπνηε θελά, εηζαγσγηθά ή 

άιια ζεκεία ζηίμεο ζηελ παξάκεηξν ηηκή πξέπεη λα 

είλαη URL- escaped. 

max_results ρη int Ζ max- results παξάκεηξνο θαζνξίδεη ην κέγηζην 

αξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην απνηέιεζκα. Ζ 

πξνθαζνξηζκέλε αμία απηήο ηεο παξακέηξνπ είλαη 

25, θαη ε κέγηζηε αμία είλαη 50. Δληνχηνηο, γηα ηελ 

επίδεημε ησλ θαηαιφγσλ βίληεν, ζπζηήλεηαη λα 

ηεζεί ε παξάκεηξνο max_results ζε 10 

start_index ρη int Ζ παξάκεηξνο start-index δηεπθξηλίδεη ην δείθηε 

ηνπ πξψηνπ απνηειέζκαηνο πνπ πξέπεη λα 

πεξηιεθζεί ζην απνηέιεζκα. H παξάκεηξνο απηή 

ρξεζηκνπνηεί έλα δείθηε πνπ μεθηλάεη απφ ην έλα 

(1) 

strict ρη boolean H strict παξάκεηξνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

λα αλαγθάζεη ην YouTube λα απνξξίςεη έλα αίηεκα 

API εάλ ην αίηεκα πεξηέρεη άθπξεο παξακέηξνπο 

αηηήκαηνο. 

v ρη int Απηή ε ηξνθνδνζία είλαη δηαζέζηκε κφλν ζηελ 

έθδνζε 2 ηνπ API (v=2) 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Get Comments[212][212] 

Πεξηγξαθή: Κάζε θαηαρψξεζε βίληεν πεξηέρεη ηελ <gd:comments> εηηθέηα, πνπ πεξηέρεη 

ην URL ζην νπνίν API αηηήζεηο απνζηέιινληαη γηα λα αλαθηεζεί ε ιίζηα ησλ 

ζρνιίσλ ζ ην βίληεν. Σν δείγκα XML πνπ αθνινπζεί δείρλεη πψο απηή ε 

δηεχζπλζε URL εκθαλίδεηαη ζε κηα απάληεζε API: 

<feed> 

  <entry> 

    ... 

    <media:group> 

      ... 

    </media:group> 

    <gd:comments> 

      <gd:feedLink 

        

href='http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/VIDEO_ID/comments '/> 

    </gd:comments> 

  </entry> 

</feed> 

Οη ρξήζηεο YouTube κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ζε έλα ζρφιην κε έλα άιιν 

ζρφιην. ε κηα απάληεζε XML, έλα ζρφιην πνπ δεκνζηεχηεθε ζε απάληεζε 

ζε έλα άιιν ζρφιην πεξηέρεη έλα  in-reply-to ζχλδεζκν φπσο θαίλεηαη ζηελ 

αθφινπζε εηηθέηα <link>: 
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<link rel="http://gdata.youtube.com/schemas/2007#in-reply-to" 

  type="application/atom+xml"   

href="http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/2cd.../comments/978..."/> 

 

URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/video_id/comments 

Formats: XML/Atom 1.0 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

video_id Ναη string Πξνζδηνξίδεη ην βίληεν γηα ην νπνίν ηα ζρφιηα 

αλαθηψληαη. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Get Video Responses[213]  

Πεξηγξαθή: Απηή ε ελφηεηα εμεγεί πψο λα αλαθηήζεηε κηα ηξνθνδνζία ησλ βίληεν -

απαληήζεσλ γηα έλα βίληεν. Οξηζκέλα βίληεν πνπ κπνξεί λα κελ έρνπλ 

βίληεν-απαληήζεηο. 

<link rel="http://gdata.youtube.com/schemas/2007#video.responses" 

     type="application/atom+xml" 

     

href="http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/ZTUVgYoeN_b/responses"/

> 

 

URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/video_id/responses 

Formats: XML/Atom 1.0 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

video_id Ναη string Πξνζδηνξίδεη ην βίληεν γηα ην νπνίν αλαθηψληαη νη 

απαληήζεηο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Get user’s Favorite videos[214] 

Πεξηγξαθή: Απηφ ην ηκήκα εμεγεί πψο λα αλαθηεζεί κηα ηξνθνδνζία ησλ αγαπεκέλσλ 

βίληεν ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε. εκεηψζηε φηη κεξηθνί ρξήζηεο κπνξεί λα 

κελ έρνπλ αγαπεκέλα βίληεν. 

Πξνθεηκέλνπ λα δεηεζεί κηα ηξνθή ησλ αγαπεκέλσλ βίληεν ελφο άιινπ 

ρξήζηε, έλα HTTP GET ην αίηεκα πξέπεη λα ζηαιεί ζην αθφινπζν URL 

http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/username/favorites 

URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/video_id/responses 

Formats: XML/Atom 1.0 
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HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

username Ναη string Αλαγλσξίδεη ην ρξήζηε ηνπ νπνίνπ ηα αγαπεκέλα 

βίληεφ δεηνχληαη. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Get user’s playlists[215] 

Πεξηγξαθή: Πξνθεηκέλνπ λα δεηεζεί κηα ηξνθνδνζία ησλ ιηζηψλ αλαπαξαγσγήο  ελφο 

άιινπ ρξήζηε, έλα HTTP ΠΑΊΡΝΔΗ ην αίηεκα πξέπεη λα ζηαιεί ζην 

αθφινπζν URL. Σν αίηεκα απηφ δελ απαηηεί έιεγρν ηαπηφηεηαο . 

http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/username/playlists?v=2 

ην URL παξαπάλσ, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί ην username κε ην 

YouTube username ηνπ ρξήζηε. 

URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/  users/username/playlists?v=2 

Formats: XML/Atom 1.0 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

username Ναη string Πξνζδηνξίδεη ην ρξήζηε ηνπ νπνίνπ νη ιίζηεο 

δεηνχληαη. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Get single playlist[216] 

Πεξηγξαθή: πσο επηζεκαίλεηαη ζην πξνεγνχκελν ηκήκα, θάζε εγγξαθή ζηελ 

ηξνθνδνζία απφ ιίζηεο αλαπαξαγσγήο πεξηέρεη κηα <content> εηηθέηα, ε 

νπνία θαζνξίδεη ηε δηεχζπλζε URL γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ 

βίληεν ζε απηή. Σν αθφινπζν παξάδεηγκα δείρλεη ηε δηεχζπλζε URL γηα ηελ 

αλάθηεζε κηαο ιίζηαο αλαπαξαγσγήο, φπσο ε δηεχζπλζε URL εκθαλίδεηαη 

ζε κία εγγξαθή ηξνθνδνζίαο ιηζηψλ : 

<content 

type='application/atom+xml'  src='http://gdata.youtube.com/feeds/api/playlis

ts/8BCDD04DE8F771B2?v=2'/> 

 

URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/  playlists /playlist_id?v=2 

Formats: XML/Atom 1.0 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 
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playlist_id Ναη string Πξνζδηνξίδεη ηελ playlist πνπ αλαθηάηαη. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Get a user’s subscriptions[217] 

Πεξηγξαθή: Πξνθεηκέλνπ λα δεηεζεί ε ηξνθνδνζία ησλ ζπλδξνκψλ ελφο άιινπ ρξήζηε, 

κηα HTTP GET αίηεζε πξέπεη λα απνζηαιεί ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε URL. 

Σν αίηεκα απηφ δελ απαηηεί έιεγρν ηαπηφηεηαο. 

http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/username/subscriptions?v=2 

ην URL παξαπάλσ, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί ην username κε ην YouTube 

username ηνπ ρξήζηε. 

URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/  users/username/subscriptions?v=2 

Formats: XML/Atom 1.0 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

username Ναη string Πξνζδηνξίδεη ην ρξήζηε ηνπ νπνίνπ ζπλδξνκέο 

δεηνχληαη. Ζ πξνεπηιεγκέλε ζπκπεξηθνξά είλαη φηη 

ν ηξέρσλ ρξήζηεο είλαη ν ρξήζηεο ζηφρνο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Get new subscription videos[219][218] 

Πεξηγξαθή: Απηφ ην ηκήκα εμεγεί πψο λα αλαθηεζεί κηα ηξνθνδνζία πνπ απαξηζκεί ηηο 

λέεο ζπλδξνκέο βίληεν ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε. Ζ ηξνθνδνζία επηζηξέθεη 

ηνλ ίδην θαηάινγν βίληεν πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα ζπλδξνκψλ ηνπ ρξήζηε 

θάησ απφ ην ππφηηηιν New Videos . 

Πξνθεηκέλνπ λα δεηεζεί κηα ηξνθή ησλ ζπλδξνκψλ ελφο άιινπ ρξήζηε, έλα 

HTTP GET αίηεκα πξέπεη λα ζηαιεί ζην αθφινπζν URL. ην αίηεκα απηφ δελ 

απαηηεί έιεγρν ηαπηφηεηαο  

http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/username/newsubscriptionvideos 

Δπηπιένλ, κηα θαηαρψξεζε πξνθίι ρξήζηε πεξηέρεη κηα <gd:feedLink> 

εηηθέηα πνπ πεξηέρεη ην URL πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

αλαθηεζεί κία λέα εγγξαθή ελφο ρξήζηε ζηηο ελεκεξψζεηο βίληεν, φπσο 

θαίλεηαη ζην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

<gd:feedLink  

rel='http://gdata.youtube.com/schemas/2007#user.newsubscriptionvideos'  

href='http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/andyland74/newsubscriptionvi

deos'/> 

 

URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/username/newsubscriptionvideos 

Formats: XML/Atom 1.0 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 
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Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

username Ναη string Πξνζδηνξίδεη ην ρξήζηε ηνπ νπνίνπ ζπλδξνκέο 

δεηνχληαη. Ζ πξνεπηιεγκέλε ζπκπεξηθνξά είλαη φηη 

ν ηξέρσλ ρξήζηεο είλαη ν ρξήζηεο ζηφρνο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Get video Recommendations[219] 

Πεξηγξαθή: Ζ ηξνθνδνζία ζπζηάζεσλ ελφο ρξήζηε πεξηέρεη ηα βίληεν πνπ πξνηείλνληαη 

ζην ρξήζηε. Σν YouTube επηιέγεη ηηο ζπζηάζεηο γηα έλαλ ρξήζηε βαζηδφκελν 

ζε έλαλ αιγφξηζκν πνπ εμεηάδεη ηα ζήκαηα απφ πνηθίιεο πεγέο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηα αγαπεκέλα βίληεν ηνπ ρξήζηε, πξφζθαηα πξνζηηζέκελα 

βίληεν playlist, πξφζθαηεο παξαθνινπζήζεηο  βίληεν, αμηνινγήζεηο  θαη άιια. 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαθηεζεί κηα ηξνθνδνζία πνπ πεξηέρεη ηηο ζπζηάζεηο γηα 

έλαλ ρξήζηε, έλα επηθπξσκέλν HTTP GET αίηεκα πξέπεη λα ζηαιεί ζην 

αθφινπζν URL. 

http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/default/recommendations 

εκείσζε: Γηα απηφ ην αίηεκα, πξέπεη λα δνζεί έλα authentication token 

ζηελ θεθαιίδα Authorization ηνπ HTTP αηηήκαηνο. Ζ απαίηεζε απηή 

εμαζθαιίδεη φηη νη ζπζηάζεηο απηέο είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζην ρξήζηε, θαη ην 

authentication token επηηξέπεη ζην YouTube λα πξνζδηνξίζεη ην ρξήζηε. 

URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/default/recommendations 

Formats: XML/Atom 1.0 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

authentication_token Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην authentication token 

γηα ην αίηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Σν  token ζα 

είλαη είηε ClientLogin token , είηε AuthSub single-

use token, έλα AuthSub session token ή έλα OAuth 

access token. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Get user profile [220] 

Πεξηγξαθή: Απηή ε ελφηεηα εμεγεί πψο λα αλαθηεζεί κηα εγγξαθή πνπ πεξηέρεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα ζπγθεθξηκέλν πξνθίι ρξήζηε. 

Πξνθεηκέλνπ λα δεηήζεη ην πξνθίι ελφο άιινπ ρξήζηε, κηα HTTP GET 

αίηεζε πξέπεη λα απνζηαιεί ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε URL. ην αίηεκα απηφ 

δελ απαηηεί έιεγρν ηαπηφηεηαο  

http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/username 
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URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/username 

Formats: XML/Atom 1.0 

 Μηα απάληεζε API ζε έλα αίηεκα γηα παξακέηξνπο ρξήζηε πεξηέρεη 

κία κφλν <entry>εηηθέηα 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη/ Ναη(ην φλνκα ρξήζηε έρεη κηα πξνθαζνξηζκέλε αμία) 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

username Ναη string Πξνζδηνξίδεηαη ν ρξήζηεο ηνπ νπνίνπ ην πξνθίι 

δεηείηαη. Ζ πξνεπηιεγκέλε ζπκπεξηθνξά είλαη φηη ν 

ηξέρσλ ρξήζηεο είλαη ν ρξήζηεο ζηφρνο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Get user’s contacts [221] 

Πεξηγξαθή: Απηφ ην ηκήκα εμεγεί πψο λα αλαθηεζεί κηα ηξνθνδνζία πνπ πεξηέρεη ηνλ 

θαηάινγν επαθψλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε. 

Πξνθεηκέλνπ λα δεηεζεί ν θαηάινγνο επαθψλ ελφο ρξήζηε, έλα HTTP GET 

αίηεκα πξέπεη λα ζηαιεί ζην αθφινπζν URL.ην αίηεκα απηφ δελ απαηηεί 

έιεγρν ηαπηφηεηαο  

http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/username/contacts?v=2 

URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/username/contacts?v=2 

Formats: XML/Atom 1.0 

Μηα απάληεζε API ζε έλα αίηεκα γηα έλαλ θαηάινγν επαθψλ πεξηέρεη κηα 

ζεηξά εηηθεηψλ <entry>. 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη/ Ναη(ην φλνκα ρξήζηε έρεη κηα πξνθαζνξηζκέλε αμία) 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

username Ναη string Αλαγλσξίδεη ην ρξήζηε ηνπ νπνίνπ νη επαθέο 

δεηνχληαη.  Ζ πξνεπηιεγκέλε ζπκπεξηθνξά είλαη 

φηη ν ηξέρσλ ρξήζηεο είλαη ν ρξήζηεο ζηφρνο. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Get user’s inbox [460] 

Πεξηγξαθή: Πξνθεηκέλνπ λα αλαθηεζεί κηα ηξνθή πνπ πεξηέρεη έλαλ θαηάινγν ησλ 

κελπκάησλ ηνπ inbox ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, έλα HTTP GET αίηεκα 

πξέπεη λα ζηαιεί ζην αθφινπζν URL. 

εκείσζε: Γηα απηφ ην αίηεκα, πξέπεη λα δνζεί έλα authentication token 

ζηελ θεθαιίδα Authorization ηνπ HTTP αηηήκαηνο. Απηφο ν πεξηνξηζκφο 

εμαζθαιίδεη φηη έλαο ρξήζηεο κπνξεί κφλν λα αλαθηήζεη ηα κελχκαηα απφ ην 

inbox ηνπ. Σν ζεκείν επηθχξσζεο επηηξέπεη ζto YouTube λα πξνζδηνξίζεη ην 

ρξήζηε 

http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/default/inbox 



 

367 
 

URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/default/inbox 

Formats: XML/Atom 1.0 

Μηα απάληεζε API ζε έλα αίηεκα γηα κηα ηξνθoδoζία inbox πεξηέρεη 

κηα ζεηξά εηηθεηψλ <entry> 

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε   Ναη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

authentication_token Ναη string Ζ ηηκή απηή πεξηιακβάλεη ην authentication token 

γηα ην αίηεκα ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Σν  token ζα 

είλαη είηε ClientLogin token , είηε AuthSub single-

use token, έλα AuthSub session token ή έλα OAuth 

access token. 

 

Όλνκα κεζόδνπ API Get user’s activity feed [461] 

Πεξηγξαθή: Πξνθεηκέλνπ λα αλαθηεζεί κηα ηξνθνδνζία δξαζηεξηφηεηαο ρξεζηψλ πνπ 

ζπλδπάδεη ηηο δξάζεηο ησλ πνιιαπιψλ ρξεζηψλ (κπνξεί επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα έλαλ ρξήζηε κφλν), έλα αίηεκα HTTP  πξέπεη λα ζηαιεί 

ζην αθφινπζν URL. Σν αίηεκα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ην θιεηδί ηεο 

εθαξκνγήο.  

http://gdata.youtube.com/feeds/api/events?author=usernames  

URL: http://gdata.youtube.com/feeds/api/events?author=usernames 

Formats: XML/Atom 1.0  

HTTP κέζνδνο GET 

Απαηηεί Πηζηνπνίεζε  ρη 

Πεξηνξηζκνί API  ρη 

Παξάκεηξνη: Απαηηνύκ

ελε 

Σύπνο Πεξηγξαθή 

developer_key Ναη string Απηή ε αμία πξνζδηνξίδεη κεκνλσκέλα ηελ 

εθαξκνγή πνπ ππνβάιιεη ην αίηεκα. 

author Ναη string Μηα ιίζηα ρσξηζκέλε κε θφκκαηα κε κέρξη 20 

νλφκαηα ρξεζηψλ YouTube. Ζ απάληεζε API ζα 

πεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη απφ 

θαζέλα απφ εθείλνπο ηνπο ρξήζηεο. 
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4       
Αρτιηεκηονική «Κοινφνικών 

μικρο-εθαρμογών» 

Έρνληαο θαηαγξάςεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ καο δίλνπλ ηα πην ζεκαληηθά θνηλσληθά κέζα  

ζηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή, πεξάζακε ζηελ πινπνίεζε κίαο πξφηππεο εθαξκνγήο. 

ηεξηδφκελνη ζηηο αξρέο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ, ζέιακε λα πξνζθέξνπκε ζηνλ ρξήζηε κία 

δηαδξαζηηθή εκπεηξία ζπλδένληαο ινγαξηαζκνχο απφ πέληε (5) δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο 

πιαηθφξκεο ζε κία δηεπαθή.  

ε απηφ ην θεθάιαην πξφθεηηαη λα πεξηγξάςνπκε αλαιπηηθά ηελ Πξφηππε Δθαξκνγή 

«Κνηλσληθέο κηθξν-εθαξκνγέο», ηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηελ αξρηηεθηνληθή 

θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ρξήζηε. 

4.1  Πρόησπη εθαρμογή «Κοινφνικές μικρο-εθαρμογές» 

Ζ πνηθηινκνξθία ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ, ηφζν ζρεηηθά κε ηα επίπεδα ηδησηηθφηεηαο φζν 

θαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ απηά πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο, έρνπλ νδεγήζεη ζηελ 

χπαξμε πνιιαπιψλ ινγαξηαζκψλ γηα ηνλ ίδην ρξήζηε, έλαλ (ηνπιάρηζηνλ) ινγαξηαζκφ γηα 

θάζε πιαηθφξκα. Δκθαλίζηεθε ινηπφλ ε αλάγθε θαη γηα ηηο εηαηξίεο λα απνθηήζνπλ 

πνιιαπιή παξνπζία ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο, νη νπνίεο θαη ζεσξνχλ φηη ηνπο 

πξνζθέξνπλ πξνζηηζέκελε αμία.  

Δπηπιένλ, ηα δίθηπα ησλ ίδησλ ρξεζηψλ δηαθέξνπλ απφ πιαηθφξκα ζε πιαηθφξκα, ιφγσ 

ηεο δηαθνξεηηθήο ρξήζεο πνπ θάλεη ν ρξήζηεο ζε θάζε κία απφ απηέο αιιά θαη ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ ζθνπνχ ηνπ θάζε κέζνπ. Γηα παξάδεηγκα ζην LinkedIn ν ρξήζηεο έρεη θπξίσο 

επαγγεικαηηθέο επαθέο, ζην Twitter άηνκα κε ηα νπνία ζέιεη λα αληαιιάδεη απφςεηο, ελψ ζην 

Facebook γλσζηνχο θαη θίινπο. Δπνκέλσο ε πξνζέγγηζε ελφο ρξήζηε ζε κία πιαηθφξκα, 

κπνξεί λα θέξεη αθφκα πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα ζε κία άιιε πιαηθφξκα, φπνπ θαη 

δηαζέηεη δηαθνξεηηθφ δίθηπν επαθψλ.  

Οη δχν απηέο ηάζεηο ζηα θνηλσληθά κέζα, έρνπλ δεκηνπξγήζεη κία δηπιή αλάγθε θαηά ηελ 

αλάπηπμε κίαο ηζηνζειίδαο: νη πξνγξακκαηηζηέο ηζηνζειίδσλ επηζπκνχλ πιένλ θαη λα 

θέξλνπλ ζηελ ηζηνζειίδα πιεξνθνξίεο, ρξήζηεο θαη δεδνκέλα απφ δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο, 

αιιά επίζεο ζηνρεχνπλ ζηελ πξνβνιή θαη αλακεηάδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο 

ζε φζα πεξηζζφηεξα θνηλσληθά κέζα γίλεηαη, ζε πεξηζζφηεξα δίθηπα ρξεζηψλ. Έηζη ε 

ηζηνζειίδα δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπο Ηζηνχ 2.0, δειαδή νη ρξήζηεο 

πξνζζέηνπλ πεξηερφκελν θαη θξηηηθέο ζηελ ζειίδα, ελψ ηαπηφρξνλα «πξνσζνχλ» ηελ εηαηξία 

θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο πξνο ηα έμσ. 

ε απηά ηα πιαίζηα  ζρεδηάζακε θαη πινπνηήζακε ηελ πξφηππε εθαξκνγή «Κνηλσληθέο 

κηθξν-εθαξκνγέο». Γεκηνπξγήζακε δειαδή κία εθαξκνγή πνπ ιεηηνπξγεί ζε αζχγρξνλν-

δπλακηθφ πεξηβάιινλ, πξνζηίζεηαη εχθνια ζε έλαλ ηζηνρψξν, θαη κεηαθέξεη κία ακθίδξνκε 

εκπεηξία θνηλσληθψλ κέζσλ ζε ηζηνρψξνπο εηαηξηψλ θαη νξγαληζκψλ. 
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πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα έλα πιαίζην (iframe), πνπ κπνξεί λα πξνζηεζεί εχθνια ζε 

κία ηζηνζειίδα. Πεξηέρεη 5 δηαθνξεηηθά παξάζπξα (tabs), έλα γηα θάζε κία θνηλσληθή 

πιαηθφξκα. Δθεί κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη θαλείο πεξηερφκελν απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο 

ηζηνζειίδαο, αιιά θαη λα ζρνιηάζεη ή λα εγγξαθεί, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζθνπεχνπκε λα θέξνπκε ζρφιηα θαη δεδνκέλα απφ δηαθνξεηηθνχο ινγαξηαζκνχο, ζε 

έλα κέξνο, ηελ ηζηνζειίδα ζηελ νπνία ζα πξνζηεζεί ε εθαξκνγή. Έηζη ν επηζθέπηεο ηεο 

ηζηνζειίδαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζρνιηάζεη θαη λα ζπδεηήζεη κε άιινπο ρξήζηεο, γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αθήζεη ηελ ηζηνζειίδα. Δπηπιένλ, 

ζρνιηάδνληαο ην πεξηερφκελν ηνπ ηζηνηφπνπ, επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε πξνβνιή ηεο ίδηαο 

ηεο ηζηνζειίδαο ζηνπο θίινπο θαη ζηηο επαθέο ηνπ ρξήζηε, ζηα θνηλσληθά ηνπ κέζα. 

 

4.2 Σσλλογιζηική επιλογής κοινφνικών μέζφν για ηην 

δημιοσργία πρόησπης εθαρμογής.  

Απφ ηελ κειέηε ηνπ 2
νπ

 θεθαιαίνπ πξφεθπςαλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ην πνηα 

θνηλσληθά κέζα είλαη ηα ρξεζηκφηεξα ζηελ κειέηε καο. ηελ παξάγξαθν πνπ αθνινπζεί 

αλαιχνπκε ηελ ζπιινγηζηηθή πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηελ επηινγή ππνζπλφινπ απηψλ γηα 

πινπνίεζε ησλ «Κνηλσληθψλ κηθξν-εθαξκνγψλ». 

Σα θξηηήξηα καο γηα ηηο γεληθέο ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο εθαξκνγήο δηακνξθψζεθαλ 

κε βάζε ηηο πξνζδνθίεο ησλ πηζαλψλ ρξεζηψλ ηεο εθαξκνγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα , νη 

παξαθάησ απαηηήζεηο ηέζεθαλ ζηελ θάζε ζρεδηαζκνχ ηεο πξφηππεο εθαξκνγήο: 

 Οη «Κνηλσληθέο κηθξν-εθαξκνγέο» ζα πξέπεη λα δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζε έλα 

ρξήζηε λα κεηαθέξεη ηελ θίλεζε απφ ηα Κνηλσληθά ηνπ Μέζα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ.  

 Οη «Κνηλσληθέο κηθξν-εθαξκνγέο» ζα πξέπεη λα δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο 

ρξήζηεο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη ζηα Κνηλσληθά Μέζα 

θαηεπζείαλ απφ ηελ ηζηνζειίδα (εμσηεξηθφ ζεκείν) 

 Οη «Κνηλσληθέο κηθξν-εθαξκνγέο» ζα πξέπεη λα δίλνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηελ 

δπλαηφηεηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν πνπ ππάξρεη ζηα Κνηλσληθά Μέζα 

ζε φιεο ηηο κνξθέο ηνπο θείκελν, εηθφλα, ήρνο, βίληεν 

 Οη «Κνηλσληθέο κηθξν-εθαξκνγέο» ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα δηεπξχλεη 

ην δίθηπφ ηνπ επηηξέπνληαο ζηνπο (εμσηεξηθνχο) ρξήζηεο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν. 

ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο ν φξνο «ρξήζηεο» αλαθέξεηαη ζηνλ ηδηνθηήηε ησλ Κνηλσληθψλ  

Μέζσλ ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηηο «Κνηλσληθέο κηθξν-εθαξκνγέο». Οη ππφινηπνη ρξήζηεο 

πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην πεξηερφκελν πνπ ππάξρεη ζηα Κνηλσληθά Μεζα ηνπ ρξήζηε-

ηδηνθηήηε κέζα απφ ηηο «Κνηλσληθέο κηθξν-εθαξκνγέο» απνηεινχλ ηνπο εμσηεξηθνχο 

ρξήζηεο. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζην 2
ν
 θεθάιαην θαηαιήμακε ζηα 

επηθξαηέζηεξα θνηλσληθά κέζα . Σα παξνπζηάδνπκε ζηνλ πίλαθα 7 καδί κε ηνλ ηχπν 

πεξηερνκέλνπ(απφ ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο) γηα ην φπνην είλαη θαηαιιειφηεξα: 
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Πίλαθαο 7:Κνηλσληθά Μέζα θαη Δζηίαζε 

 
πδήηεζε Δηθόλεο Βίληεν Κείκελν 

Blogger x   x 

Picasa  x   

Youtube   x  

Twitter x    

Facebook x    

Delicious     

Flickr  x   

Ustream   x  

LinkedIn x    

Digg     

 

ηε ζπλέρεηα , επεηδή ππάξρεη επηθάιπςε ιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ 10 παξαπάλσ 

θνηλσληθψλ κέζσλ δηεμαγάγακε κηα αλάιπζε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ κέζσλ απηψλ γηα λα 

θαηαιήμνπκε ζηα πην δεκνθηιή.  

Πίλαθαο 8:Υξεζηκνπνίεζε θνηλσληθώλ κέζσλ: 

 Αξηζκόο Υξεζηώλ 

(εθαηνκκύξηα) 

δεκνθηιέζηεξε ρσξά πξνέιεπζεο 
ρξεζηώλ 

Blogger [474] - Παγθνζκίσο 

Picasa [475] - Ηλδία, Ηλδνλεζία 

Youtube [476] - Παγθνζκίσο 

Twitter [477] 75 ΖΠΑ 

Facebook [478] 400 Παγθνζκίσο 

Delicious [479] 5.3 Παγθνζκίσο 

Flickr [480] 32 Παγθνζκίσο 

Ustream [481] 2 ΖΠΑ, Ηαπσλία 

LinkedIn [482] 60 Παγθνζκίσο 

Digg [483] 4.1 ΖΠΑ 

 

Με βάζε ηα ζηαηηζηηθά απηά ζηνηρεηά θαηαιήμακε ζηελ πινπνίεζε κηθξφ-εθαξκνγψλ γηα ηα 

εμήο κέζα: 

1. Facebook –Κνηλσληθή Γηθηχσζε 

2. Twitter - πδήηεζε 

3. Youtube   - Βίληεν 

4. Flickr         - Φσηνγξαθία 

5. Blogger    - Κείκελν 
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Παξά ηηο αξρηθέο επηινγέο, ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο αθήλεη πεξηζψξηα γηα 

πινπνίεζε πεξηζζφηεξσλ κηθξφ-εθαξκνγψλ ζην κέιινλ. 

4.3 Πλαηθόρμα σλοποίηζης  
Γηα  ηελ πινπνίεζε ησλ «Κνηλσληθψλ κηθξν-εθαξκνγψλ» πξνηηκεζήθαλ εξγαιεία 

«Αλνηρηνχ Κψδηθα» (Open Source) γηα λα εμαζθαιίζεη ε κειινληηθή βησζηκφηεηα θαη 

επεθηαζηκφηεηα ηνπο αιιά θαη ε αλεμαξηεζία απφ θφζηε θαη άδεηεο ινγηζκηθνχ (royalties). 

Όζηεξα απφ κειέηε ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ δηεπαθψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα θνηλσληθά κέζα 

(Κεθάιαην 3
ν
 ) εμήρζε ην ζπκπέξαζκα φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά βαζίδνληαη ζε REST 

(representational state transfer) δηεπαθέο θαη είλαη θαηαιιειφηεξεο νη γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ ηζηνζειίδσλ φπσο HTML, JavaScript, Java,php θαη άιιεο.  

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ «Κνηλσληθψλ κηθξν-εθαξκνγψλ» ηέζεθαλ νη 

παξαθάησ απαηηήζεηο: 

i. Η ηελική εθαρμογή θα πρέπει να είναι γρήγορη ζηην θόρηφζη:  Ζ απαίηεζε απηή 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εθαξκνγήο λα ελζσκαηψλεηαη ζε ππάξρνπζεο 

ηζηνζειίδεο. Ζ εθαξκνγή «Κνηλσληθέο κηθξν-εθαξκνγέο» ζα πξέπεη λα θνξηψλεη εμίζνπ 

γξήγνξα ψζηε λα κελ κπεξδεχεη ηνλ ρξήζηε ηεο ζειίδαο. 

ii. Η εθαρμογή θα πρέπει να ανηιδρά ηάτιζηα ζηις ενέργειες ηοσ τρήζηη: Οη «Κνηλσληθέο 

κηθξν-εθαξκνγέο» ζρεδηάζηεθαλ γηα λα παξέρνπλ ζην ρξήζηε πξφζβαζε ζε θνηλσληθέο 

πιαηθφξκεο θαη πεξηερφκελν, άξα ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα κελ δπζθνιεχεηαη λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζεη απνδνηηθά.   

iii. Η εθαρμογή θα πρέπει να μην απαιηεί ακριβές σποδομές για να είναι αποδοηική φς 

προς ηο κόζηος.  Μηα εθαξκνγή ηέηνηνπ είδνπο αλακέλεηαη λα παξέρεηαη δσξεάλ ή κε 

πνιχ ρακειφ θφζηνο θαη γηα λα επηηεπρηεί απηφ ζα πξέπεη ην θφζηνο δηαλνκήο θαη 

ρξήζεο ηεο λα είλαη εμίζνπ ρακειφ. 

iv. Η εθαρμογή θα πρέπει να δοσλεύει ζφζηά ζηην πλειουηθία ηφν διαθέζιμφν 

θσλλομεηρηηών ιζηού (browser) . To δηαδίθηπν , ζε αληίζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο 

πιαηθφξκεο ππνθέξεη απφ ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο αγνξάο κεηαμχ ησλ 5 

δεκνθηιέζηεξσλ θπιινκεηξεηψλ :  

a. Internet Explorer 

b. Mozilla Firefox 

c. Google Chrome 

d. Opera 

e. Apple Safari 

To πξφβιεκα παξάγεηαη απφ ηελ δηαθνξεηηθή ππνζηήξημε εληνιψλ κε απνηέιεζκα λα 

κελ εκθαλίδνληαη νη εθαξκνγέο νκνηνγελψο ζε απηνχο. 

Γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο ( i ,ii , iii) πξνηηκήζεθαλ γιψζζεο γηα εθηέιεζε 

θψδηθα ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε (client-side) ζε ηζηνζειίδεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

επεμεξγαζία ηνπ θψδηθα θαη ε παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πεξηερνκέλνπ HTML δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ δηαθνκηζηή (Server), αιιά ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ησλ 

επηζθεπηψλ. Απηή ε πξνζέγγηζε έρεη θαη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα .πγθεθξηκέλα, 

νη client-side γιψζζεο δελ έρνπλ θακία απαίηεζε απφ πιεπξάο δπλαηνηήησλ ηνπ δηαθνκηζηή 

(Server) γηα λα εθηειεζηνχλ (επεμεξγαζηηθή ηζρχ, ζπκβαηφ ινγηζκηθφ δηαθνκηζηή), αιιά 

βαζίδνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θπιινκεηξεηή (browser) ησλ επηζθεπηψλ. Απφ ηελ άιιε , νη 

client-side γιψζζεο πζηεξνχλ ζε δπλαηφηεηεο φπσο επηθνηλσλία κε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη 

είλαη εγγελψο ιηγφηεξν αζθαιείο απφ ηηο γιψζζεο πνπ εθηεινχλ θψδηθα ζηελ πιεπξά ηνπ 

δηαθνκηζηε (server-side). 
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εκαληηθφηεξε client-side γιψζζα είλαη ε JavaScript ε νπνία πξσηνεκθαλίζηεθε ην 

1995 ζηνλ Netscape Navigator θαη ζηε ζχγρξνλε επνρή ππνζηεξίδεηαη θαη δηαλέκεηαη απφ 

φινπο ηνπο δεκνθηιείο θπιινκεηξεηέο.  

Γηα λα μεπεξαζηνχλ θάπνηεο απφ ηηο εγγελείο αδπλακίεο ηεο JavaScript ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζε κηθξφ πνζνζηφ θαη κηα γιψζζα server-side, ε PhP.  Ζ γιψζζα απηή πξνηηκήζεθε θαζψο 

ππνζηεξίδεηαη απφ φια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη είλαη αξθεηά δεκνθηιήο.  

Δπηπξφζζεηα, γηα λα ηθαλνπνηεζεί ε απαίηεζε (iv) ήηαλ απαξαίηεην λα μεπεξαζηνχλ ηα 

πξνβιήκαηα δηαθνξεηηθήο ππνζηήξημεο ηεο JavaScript απφ ηνπο δηάθνξνπο θπιινκεηξεηέο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν βηβιηνζήθεο ηεο JavaScript πνπ είλαη ζπκβαηέο κε 

φινπο ηνπο browser, JQuery θαη ε ExtJS.  

Σέινο, γηα ηηο κηθξφ-εθαξκνγέο εηθφλσλ θαη βίληεν ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερλνινγία Flash 

ηεο Adobe πνπ εγγπάηαη νκνηνγέλεηα ζηνπο δηάθνξνπο θπιινκεηξεηέο θαη κεγάιν βαζκφ 

δηαδξαζηηθφηεηαο. 

4.4 Αρτιηεκηονική μικρό-εθαρμογών   
 

Οη ξφινη πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξαθάησ αξρηηεθηνληθή είλαη νη εμήο: 

 Ιδηνθηήηεο ηνπ Μέζνπ: Χο ηδηνθηήηεο ηνπ Μέζνπ αλαθέξεηαη ην άηνκν, ε εηαηξία ή ν 

νξγαληζκφο πνπ ελζσκαηψλεη ηηο «Κνηλσληθέο κηθξν-εθαξκνγέο» ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ . 

 Υξήζηεο: Χο ρξήζηεο αλαθέξεηαη ην άηνκν πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο «Κνηλσληθέο κηθξν-

εθαξκνγέο» γηα ηελ θαηαλάισζε πεξηερνκέλνπ αιιά θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε ζπδήηεζε.  

 

 

 

 

Ιςτοςελίδα 

Ιδιοκτιτθ  

του Μζςου                            

 

Μηθξφ-εθαξκνγή 

Κνηλσληθφ Μέζν  
«Ηδηνθηήηε» 

Φπιινκεηξεηήο  

Ηζηνχ Υξήζηε 

Δηθόλα 13: Γηάγξακκα ιεηηνπξγίαο κηθξό-εθαξκνγώλ ζπδήηεζεο (twitter , facebook) 
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Ζ δηαθνξά ζηηο δχν εηθφλεο έγθεηηαη ζην φηη κέζα απφ ηηο κηθξν-εθαξκνγέο γηα Facebook 

θαη Twitter ν εμσηεξηθφο ρξήζηεο κπνξεί λα θαηαλαιψζεη αιιά θαη λα ζπλεηζθέξεη 

πεξηερφκελν ζηα θνηλσληθά κέζα ηνπ ρξήζηε ηδηνθηήηε. Αληίζεηα ζηηο κηθξφ-εθαξκνγέο γηα 

blog, Youtube, Flickr ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ θνηλσληθνχ κέζνπ ν εμσηεξηθφο ρξήζηεο κπνξεί 

πξσηίζησο  λα θαηαλαιψζεη πεξηερφκελν θαη λα έρεη επίζεο θάπνηεο δπλαηφηεηεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο.  

Ιςτοςελίδα 

Ιδιοκτιτθ  

του Μζςου                            

 

Μηθξφ-εθαξκνγή 

Κνηλσληθφ Μέζν  

«Ηδηνθηήηε» 

Φπιινκεηξεηήο  

Ηζηνχ Υξήζηε 

Δηθόλα 14: Γηάγξακκα ιεηηνπξγίαο κηθξό-εθαξκνγώλ πεξηερνκέλνπ (YouTube ,Flickr, 

blog) 
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4.4.1 Αρτιηεκηονική μικρό-εθαρμογής Twitter 

 

Δηθόλα 15: ηηγκηόηππν κηθξνεθαξκνγήο Twitter 

 

4.4.1.1 ρεδίαζε θαη ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο 

πσο εηπψζεθε, ε κηθξφ-εθαξκνγή twitter δεκηνπξγήζεθε γηα λα παξέρεη πξφζβαζε 

ζηνπο ρξήζηεο ζηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ ηδηνθηήηε  ηεο πιαηθφξκαο αιιά θαη λα ηνπο δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα ζρνιηάδνπλ. 

Ζ κηθξφ-εθαξκνγή απηή απνηειείηαη απφ 4 δηαθξηηά ηκήκαηα: 

1.  Υώξνο δεκηνπξγίαο θαη δεκνζίεπζεο ζρνιίσλ ησλ ρξεζηώλ. ην ρψξν απηφ ν 

ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκνζηεχζεη ηελ άπνςε ηνπ απνηεινχκελε απφ θείκελν 

θαη πηζαλφλ ππεξζπλδέζκνπο. χκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο πιαηθφξκαο Twitter 

θάζε δεκνζίεπζε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 140 ραξαθηήξεο. Ο ρξήζηεο δεκνζηεχεη 

ηελ άπνςε ηνπ παηψληαο ην θνπκπί [tweet it] θαη πιεθηξνινγψληαο ην Twitter 

αλαγλσξηζηηθφ ηνπ. Η πιαηθόξκα πξνζζέηεη απηόκαηα ζε θάζε δεκνζίεπζε κηα 

εηηθέηα (hash tag) γηα λα είλαη εθηθηή ε αλεύξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη παξνπζίαζε 

ηνπ ζηελ πεξηνρή [#4]. Παξάιιεια ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή πξνσζεί ηελ ζπδήηεζε ζην 

Κνηλσληθφ Μέζν ηνπ ηδηνθηήηε  θαζηζηψληαο εχθνια αλαδεηήζηκα φια ηα ζρφιηα θαη ηηο 

απαληήζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο κέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν hashtag.  

2. Πξνθίι ηνπ ηδηνθηήηε  .ηελ πεξηνρή απηή παξνπζηάδεηαη ην πξνθίι ηνπ ηδηνθηήηε  ηεο 

πιαηθφξκαο «Κνηλσληθέο κηθξν-εθαξκνγέο» φπσο απηφο ην έρεη θαηαρσξήζεη ζηελ 

πιαηθφξκα Twitter. Δπηπξφζζεηα , παξνπζηάδνληαη θαη νη πξφζθαηεο δεκνζηεχζεηο ηνπ 

ηδηνθηήηε  νη νπνίεο εκθαλίδνληαη θαη ζηελ πεξηνρή [#4], ζηελ θαξηέια ―by [όλνκα 

ηδηνθηήηε ]―. 
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3.  Καξηέιεο επηινγήο πεξηερνκέλνπ ζπδήηεζεο. Οη ηξεηο θαξηέιεο επηινγήο πεξηερνκέλνπ 

ζπδήηεζεο βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο ζπδήηεζεο θαη ηελ θαζηζηνχλ πην 

πξνζβάζηκε ζην ρξήζηε. Έηζη , θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα δεη είηε νιφθιεξε ηελ 

ζπδήηεζε (νηηδήπνηε έρεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε εηηθέηα-hash tag ), είηε κφλν ηηο 

δεκνζηεχζεηο ηνπ ηδηνθηήηε  (―by [φλνκα ηδηνθηήηε ]‖) είηε κφλν ηηο απαληήζεηο-ζρφιηα 

ησλ ρξεζηψλ πξνο ηνλ ηδηνθηήηε  (―@ [φλνκα ηδηνθηήηε ]‖). 

4. Πεξηνρή παξνπζίαζεο ζπδεηήζεσλ. ηελ πεξηνρή απηή εκθαλίδνληαη νη ζπδεηήζεηο γηα 

ηελ θάζε θαξηέια. Δίλαη ηαμηλνκεκέλεο κε βάζε ηελ ρξνλνινγία δεκνζίεπζεο θαη 

αλαλεψλνληαη δπλακηθά ζε πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα.  Παξέρνληαη επίζεο θαη 

δπν θνπκπηά ζε θάζε κήλπκα ,ηα ―Retweet‖ θαη ―Reply‖. θνπφο ηνπ ―Retweet‖ είλαη λα 

δίλεη ζηνλ ρξήζηε ηελ δπλαηφηεηα λα αλακεηαδίδεη δίθηπν ηνπ κηα δεκνζίεπζε πνπ 

βξίζθεη ελδηαθέξνπζα. Ζ δεκνζίεπζε αληηγξάθεηαη ζην ρψξν [#1] ψζηε λα είλαη εχθνιν 

λα αλαδεκνζηεπηεί. Παξφκνηα , ην ―Reply‖ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα 

απαληήζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δεκνζίεπζε, ρξεζηκνπνηψληαο θαη πάιη ηελ πεξηνρή [#1].  

 

4.4.1.2 Τινπνίεζε Γηαζύλδεζεο κε ηα Κνηλσληθά Μέζα 

  

1. Πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε ε εθαξκνγή πξαγκαηνπνηεί 

κηα αίηεζε POST κε JQuery ζηνλ εμππεξεηεηή ηεο εθαξκνγήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην 

tweet.php.  Ο θψδηθαο δεκηνπξγεί κηα λέα ζχλνδν (session) θαη ζηελ ζπλέρεηα δεκηνπξγεί 

έλα πηζηνπνηεκέλν αληηθείκελν ρξήζηε, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

public function __construct($username, $passwd) { 

  $this->user = $username; 

  $this->pass = $passwd; 

   

  /* Δημιοςπγία μιαρ νέαρ ζςνόδος με cURL */ 

  $this->ch = curl_init(); 

  

  curl_setopt($this->ch, CURLOPT_VERBOSE, 1); 

  curl_setopt($this->ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 

  curl_setopt($this->ch, CURLOPT_USERPWD, "$this->user:$this-

>pass"); 

  curl_setopt($this->ch, CURLOPT_HTTP_VERSION, 

CURL_HTTP_VERSION_1_1); 

  curl_setopt($this->ch, CURLOPT_POST, 1); 

 } 

 

2. Γεκνζίεπζε Πεξηερνκέλνπ. Γηα ηε δεκνζίεπζε πεξηερνκέλνπ, ν θψδηθαο επηηειεί πξψηα 

ηελ δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ θαη ζηελ ζπλέρεηα δεκνζηεχεη 

ζην Twitter ην κήλπκα ηνπ ρξήζηε  θαη απνζηέιιεη ηα απνηειέζκαηα ζην θπιινκεηξεηή 

ηνπ ρξήζηε: 

 

public function setStatus($stat) { 

  

  if(strlen($stat) < 1) 

   return false;  

   

  /*Οπιζμόρ ηος εξςπηπεηηηή ηος Twitter για ηη ζύνοδο(session) */ 
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  $this->twitterHost .= "statuses/update.xml?status=". 

urlencode(stripslashes(urldecode($stat))); 

   

  curl_setopt($this->ch, CURLOPT_URL, $this->twitterHost); 

   

  /* Εκηέλεζη ηηρ αίηηζηρ και λήτη ηος HTTP κυδικού για 

επιβεβαίυζη ηηρ επιηςσίαρ ηηρ δημοζίεςζηρ*/ 

  $result = curl_exec($this->ch);  

  $resultArray = curl_getinfo($this->ch); 

     

  if ($resultArray['http_code'] == 200) ; 

   return true; 

    

  return false; 

 } 

 

if ($curTwitter->setStatus($status) == true) { 

/* Η δημοζίεςζη ήηαν επιηςσήρ */ 

    echo $twitterUser; 

  } else { 

/* Η δημοζίεςζη απέηςσε */ 

    echo "0"; 

  } 

 

3. Αλάθηεζε Πεξηερνκέλνπ. Γηα ηελ αλάθηεζε πεξηερνκέλνπ, ε κηθξφ-εθαξκνγή 

πξαγκαηνπνηεί αηηήκαηα GET ζηηο αληίζηνηρεο δηεπζχλζεηο δηθηχνπ (url) θαη 

επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πνπ επηζηξέθνληαη ζε κνξθή JSON: 

 

constructor: function(elId, config) { 

    config = config || {}; 

    Ext.apply(this, config); 

    Ext.ux.TYPO3.Twitter.superclass.constructor.call(this, 

config); 

 

    ... 

  

    /*Καθοπιζμόρ διεςθύνζευν δικηύος(url) για ηην αίηηζη για 

δεδομένα */ 

    if (this.keyword) { 

      this.url = "http://search.twitter.com/search.json?q=" + 

this.keyword.replace('#', '%26') + "&rpp=" + 

this.resultsPerPage; 

      this.mode = 1; 

    } else if (this.username) { 

      this.url = "http://twitter.com/users/show.json?screen_name=" 

+ this.username; 

      this.mode = 2; 

    } else { 

      this.url = 

"http://twitter.com/statuses/user_timeline.json?user_id=   " + 

twitter_numeric_id;   //       112438953 

      this.mode = 0; 
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    } 

  

  this.initComponents(); 

  this.loadComponents(); 

  

  }, 

 

/*Σςνάπηηζη επεξεπγαζίαρ επιζηπεθόμενυν δεδομένυν*/ 

Ext.override(Ext.data.JsonReader, { 

  readRecords : function(o){ 

    this.jsonData = o; 

    if(o.metaData){ 

      delete this.ef; 

      this.meta = o.metaData; 

      this.recordType = Ext.data.Record.create(o.metaData.fields); 

      this.onMetaChange(this.meta, this.recordType, o); 

    } 

    ... 

     

    return { 

      success : success, 

      records : records, 

      totalRecords : totalRecords 

    }; 

  } 

}); 
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4.4.2 Αρτιηεκηονική μικρό-εθαρμογής Facebook 

 

Δηθόλα 16: ηηγκηόηππν κηθξνεθαξκνγήο Facebook 

4.4.2.1 ρεδίαζε θαη ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο κηθξφ-εθαξκνγήο Facebook έρεη γίλεη ψζηε λα παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο 

ζηελ δηάηαμε θαη ηηο ιεηηνπξγηθφηεηεο πνπ πξνζθέξεη. κε ηελ κηθξφ-εθαξκνγή twitter Απηφ 

έγηλε ψζηε ν ρξήζηεο λα δηεπθνιχλεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηα Κνηλσληθά Μέζα ηνπ 

ηδηνθηήηε  ε νπνία πιένλ γίλεηαη κε νκνηφκνξθν ηξφπν, βνεζψληαο ηνλ λα βξεη εχθνια 

ρξήζηκε πιεξνθνξία, λα ζπκκεηέρεη κε δηθφ ηνπ πεξηερφκελν θαη λα ζπκκεηέρεη θαη απηφο 

ζην δίθηπν ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ Μέζνπ.  

Ζ κηθξφ-εθαξκνγή απηή απνηειείηαη επίζεο απφ 4 δηαθξηηά ηκήκαηα: 

1.  Υώξνο δεκηνπξγίαο θαη δεκνζίεπζεο ζρνιίσλ ησλ ρξεζηώλ. ην ρψξν απηφ ν 

ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκνζηεχζεη ηελ άπνςε ηνπ απνηεινχκελε απφ 

θείκελν θαη πηζαλφλ ππεξζπλδέζκνπο. O ρξήζηεο ζπλδέεηαη κε ην πξνθίι ηνπ ζην 

Facebook κέζσ ηνπ θνπκπηνχ [login] θαη δεκνζηεχεη ηελ άπνςε ηνπ παηψληαο ην 

θνπκπί [comment] . 

2.  Υώξνο παξνπζίαζεο ηεο ζειίδαο ηνπ ηδηνθηήηε  ζην Facebook. ηελ πεξηνρή 

απηή παξνπζηάδεηαη ε ζειίδα ηνπ ηδηνθηήηε  φπσο απηφο ηελ έρεη θαηαρσξήζεη 

ζηελ πιαηθφξκα Facebook.  Παξνπζηάδνληαη επηπιένλ νη ρξήζηεο ζηνπο νπνίνπο 

αξέζεη (‖like‖) – δειαδή ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν ηνπ Ηδηνθηήηε ηνπ Μέζνπ - ε 

ζειίδα ηνπ ηδηνθηήηε  θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ελεξγφ ρξήζηε λα δειψζεη 

φηη ηνπ αξέζεη ε ζειίδα εθφζνλ έρεη ζπλδεζεί κε ην θνπκπί [login] – δειαδή λα 

ζπκκεηέρεη θαη απηφο ζην δίθηπν ηνπ Ηδηνθηήηε ηνπ Μέζνπ.. 

3.  Καξηέιεο επηινγήο πεξηερνκέλνπ ζπδήηεζεο. Οη ηξεηο θαξηέιεο επηινγήο 

πεξηερνκέλνπ ζπδήηεζεο βνεζνχλ θαη εδψ ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο 
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ζπδήηεζεο θαη ηελ θαζηζηνχλ πην πξνζβάζηκε ζην ρξήζηε. Έηζη , θάζε ρξήζηεο 

κπνξεί λα επηιέμεη λα δεη είηε ζρφιηα ηφζν ηνπ ηδηνθηήηε  φζν θαη ησλ ρξεζηψλ, 

είηε κφλν ηα ζρφιηα  ηνπ ηδηνθηήηε  (―[φλνκα ηδηνθηήηε ] only‖) είηε κφλν ηα  

ζρφιηα ησλ ρξεζηψλ πξνο ηνλ ηδηνθηήηε  (―Fans Only‖). 

4. Πεξηνρή παξνπζίαζεο ζπδεηήζεσλ. ηελ πεξηνρή απηή εκθαλίδνληαη ηα ζρφιηα 

γηα ηελ θάζε θαξηέια  ηαμηλνκεκέλα κε βάζε ηελ ρξνλνινγία δεκνζίεπζεο . 

 

4.4.2.2 Αξρηηεθηνληθή Γηαζύλδεζεο κε ηα Κνηλσληθά Μέζα 

  

1. Πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε ε εθαξκνγή ρξεζηκνπνηεί 

ηε παξερφκελε απφ ην Facebook δπλαηφηεηα «Facebook Connect» (ζχλδεζεο) ε νπνία 

κέζα απφ ην αληίζηνηρν θνπκπί κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε νπνηαδήπνηε web εθαξκνγή 

σο εμήο: 

  

<fb:login-button  onlogin="update_user_box();"   size="small"  

autologoutlink="true" ></fb:login-button> 

 

2. Γεκνζίεπζε Πεξηερνκέλνπ. Γηα ηε δεκνζίεπζε πεξηερνκέλνπ, ν θψδηθαο ειέγρεη θαηα 

πφζν ν ρξήζηεο έρεη πηζηνπνηεζεί θαη ζηε ζπλέρεηα αλ ν ελ ιφγσ ρξήζηεο είλαη θίινο ηεο 

ζειίδαο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ Μέζνπ. Σν ηειεπηαίν απνηειεί απαίηεζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 

Facebook. Γηα ηνλ έιεγρν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ε βηβιηνζήθε JavaScript ηνπ Facebook 

θαη πξαγκαηνπνηείηαη έλα αίηεκα Graph API: (FQL, Facebook query language): 

 

 

function isPageFan() { 

            

            FB.api('/me/likes', function (response) { 

                var j = 0; 

                while (response.data[j] != null) { 

 

                    if (response.data[j].id == facebookPageId) { 

     

                        returnvalue = true; ready = true; break; 

                    } 

                    j++; 

                } ready = true; 

            }); 

 

        }; 

 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δεκνζίεπζεο πξαγκαηνπνηείηαη έλα εξψηεκα FQL (Facebook 

Query Language)  : 

 

function finalize_publish() { 

 

            FB.ui( 

                    { 

                        method: 'stream.publish', 

                        message: $('#tbox').val(), 

                        attachment: { 
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                            caption: '@' + SMname 

                        }, 

                        target_id: facebookPageId, 

                        user_prompt_message: 'Share your thoughts 

about ' + SMname 

                    }, 

                    function (response) { 

                        if (response && response.post_id) { 

                            $('#tbox').val(''); 

      /*  Η δημοζίεςζη πέηςσε */ 

                        } else { 

                      /*  Η δημοζίεςζη απέηςσε */ 

                        } 

                    } 

                ); 

 

        } 

 

3. Αλάθηεζε Πεξηερνκέλνπ. Γηα ηελ αλάθηεζε πεξηερνκέλνπ, ε κηθξφ-εθαξκνγή 

πξαγκαηνπνηεί εξσηήκαηα FQL (Facebook Query Language) καη επεμεξγάδεηαη ηα 

δεδνκέλα πνπ επηζηξέθνληαη: 

 

function getAll() 

  { 

   Discussionfirst=true; 

   $('#tab1').html('<img src=\'images/ajax-loader.gif\'>'); 

   FB.api( 

            { 

                method: 'fql.query', 

                query: 'SELECT post_id, actor_id, target_id, 

message, updated_time FROM stream WHERE source_id=' + 

facebookPageId 

 

            }, 

            function (response) { 

                var j = 0; 

                var messageData = new Array(); 

     ... 

 

          j++; 

                }             

            ); 

  } 
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4.4.3 Αρτιηεκηονική μικρό-εθαρμογής YouTube. 

 

Δηθόλα 17: ηηγκηόηππν κηθξνεθαξκνγήο YouTube 

 

4.4.3.1 ρεδίαζε θαη ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο 

Ζ κηθξφ-εθαξκνγή Youtube είλαη βαζηζκέλε ζηελ εθαξκνγή ‗Cooliris wall‘ ηεο εηαηξίαο 

Cooliris ε νπνία παξέρεηαη πξνο ρξήζε ειεχζεξα.   

Ο ιφγνο γηα απηή ηελ επηινγή θαη φρη γηα ηα ζηάληαξ API γηα παξνπζίαζε πνπ πξνζθέξεη 

ην YouTube είλαη εμαηηίαο ηεο πνηφηεηαο πνπ πξνζθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ηελ 

παξνπζίαζε θαη δηαρείξηζε πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ (εηθφλα θαη βίληεν). Δηδηθφηεξα 

πξνζθέξεη έλα ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ πινήγεζεο ησλ αγαπεκέλσλ βίληεν ηνπ θαλαιηνχ 

Youtube ηνπ ηδηνθηήηε  ([#1]). Ζ πινήγεζε επηηπγράλεηαη κε ηελ βνήζεηα ηεο ξνδέιαο [#3] ή 

ελαιιαθηηθά κε ην πνληίθη ηνπ ρξήζηε. ηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη έλα βίληεν απηφκαηα 

κεγηζηνπνηείηαη θαη μεθηλά λα παίδεη. 

ηνλ ρξήζηε παξέρεηαη επηπξφζζεηα ε δπλαηφηεηα κε ηα θνπκπηά [#4] λα δηακνηξαζηεί 

ζην Facebook θαη twitter πξνθίι ηνπ ην βίληεν πνπ παξαθνινπζεί. Μπνξεί επίζεο λα 

αλαπαξάγεη ην βίληεν ζε νιφθιεξε ηελ νζφλε ηνπ κε ην θνπκπί θάησ δεμηά. 

Σέινο, ν ρξήζηεο κε ην θνπκπί [#2] κπνξεί λα εγγξαθεί ζην θαλάιη Youtube ηνπ 

ηδηνθηήηε. 

4.4.3.2 Αξρηηεθηνληθή Γηαζύλδεζεο κε ηα Κνηλσληθά Μέζα 

ηελ κηθξφ-εθαξκνγή Youtube ,  ηελ πινπνίεζε ηεο δηαζχλδεζεο κε ηα θνηλσληθά κέζα 

αλαιακβάλεη ε εθαξκνγή Cooliris. 
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4.4.4 Αρτιηεκηονική μικρό-εθαρμογής Flickr. 

 

Δηθόλα 18: ηηγκηόηππν κηθξνεθαξκνγήο Flickr 

4.4.4.1 ρεδίαζε θαη ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο 

Ζ κηθξφ-εθαξκνγή Flickr είλαη βαζηζκέλε φπσο θαη ε κηθξφ-εθαξκνγή Youtube ζηελ 

εθαξκνγή ‗Cooliris wall‘ ηεο εηαηξίαο Cooliris.  

Πξνζθέξεη έλα ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ πινήγεζεο ησλ θσηνγξαθηψλ ηνπ πξνθίι Flickr 

ηνπ ηδηνθηήηε  ([#1]). Ζ πινήγεζε επηηπγράλεηαη κε ηελ βνήζεηα ηεο ξνδέιαο [#3] ή 

ελαιιαθηηθά κε ην πνληίθη ηνπ ρξήζηε. ηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη κηα θσηνγξαθία απηφκαηα 

κεγηζηνπνηείηαη. 

ηνλ ρξήζηε παξέρεηαη επηπξφζζεηα ε δπλαηφηεηα κε ηα θνπκπηά [#4] λα δηακνηξαζηεί 

ζην Facebook θαη twitter πξνθίι ηνπ ηελ θσηνγξαθία πνπ θνηηά. Μπνξεί επίζεο λα 

αλαπαξάγεη ηελ θσηνγξαθία ζε νιφθιεξε ηελ νζφλε ηνπ κε ην θνπκπί θάησ δεμηά.  

Σέινο, ν ρξήζηεο κε ην θνπκπί [#2] κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη αίηεκα θηιίαο ζην πξνθίι 

Flickr ηνπ ηδηνθηήηε . 

4.4.4.2 Αξρηηεθηνληθή Γηαζύλδεζεο κε ηα Κνηλσληθά Μέζα 

ηελ κηθξφ-εθαξκνγή Flickr ,  ηελ πινπνίεζε ηεο δηαζχλδεζεο κε ηα θνηλσληθά κέζα 

αλαιακβάλεη ε εθαξκνγή Cooliris. 
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4.4.5 Αρτιηεκηονική μικρό-εθαρμογής Blogger. 

 

Δηθόλα 19: ηηγκηόηππν κηθξνεθαξκνγήο Blogger 

4.4.5.1 ρεδίαζε θαη ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο κηθξφ-εθαξκνγήο Βlogger ήηαλ λα παξέρεη ζην ρξήζηε κηα εχθνιε 

δηαπξνζσπεία (interface) γηα λα πινεγείηαη θαη λα δηαβάδεη ηφζν ηηο δεκνζηεχζεηο φζν θαη ηα 

αληίζηνηρα ζρφιηα ζην ηζηνιφγην ηνπ ηδηνθηήηε  θαη θπξίσο λα πξνσζεί ηηο αλαξηήζεηο πνπ 

θξίλεη ελδηαθέξνπζεο ζην δίθηπν ηνπ. 

ε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο κηθξφ-εθαξκνγέο, ε ζπγθεθξηκέλε, αλ θαη ζρεδηάζηεθε κε 

ηελ πιαηθφξκα ηνπ blogger θαηά λνπ , εληνχηνηο έρεη  πην γεληθή εθαξκνγή θαη κπνξεί λα 

ζπλδεζεί κε νπνηαδήπνηε ζειίδα παξέρεη ηξνθνδνζία RSS ή ATOM γηα ηηο δεκνζηεχζεηο ηεο. 

Γηα λα επηηεπρηεί απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Google Ajax Feed API , ην νπνίν κεηαηξέπεη 

νπνηαδήπνηε ηξνθνδνζία ζε κνξθή αλαγλψζηκε απφ ηελ κηθξφ-εθαξκνγή. 

Πέξα απφ πινήγεζε θαη αλάγλσζε , ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηακνηξαζηεί ζην 

Facebook θαη twitter πξνθίι ηνπ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ ηζηνιφγην κε ηα θνπκπηά [#4]. 

Σέινο, επηιέγνληαο ηνλ ηίηιν νπνηαζδήπνηε δεκνζίεπζεο αλνίγεη έλα λέν παξάζπξν κε 

ηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ηζηνιφγην. 

4.4.5.2 Αξρηηεθηνληθή Γηαζύλδεζεο κε ηα Κνηλσληθά Μέζα 

  

1. Πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε.  Καζψο ε κηθξφ-εθαξκνγή Blogger δελ δεκνζηεχεη δεδνκέλα, 

δελ απαηηεί ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε .  

2.   Γεκνζίεπζε Πεξηερνκέλνπ. ε κηθξφ-εθαξκνγή Blogger δελ δεκνζηεχεη δεδνκέλα. 

3. Αλάθηεζε Πεξηερνκέλνπ. Γηα ηελ αλάθηεζε πεξηερνκέλνπ, ε κηθξφ-εθαξκνγή 

πξαγκαηνπνηεί εξσηήκαηα HTTP GET καη επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πνπ επηζηξέθνληαη 

κε ην Google Data Feed API: 
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function commentsload() {  

      var feed = new google.feeds.Feed(blog_comment_feed);  

      feed.load(function(result) {  

        if (!result.error) {  

          var container2 = $('#content');  

          for (var i = 0; i < result.feed.entries.length; i++) {  

            var entry = result.feed.entries[i];  

            

         container2.append('<div class="box_top"></div>'); 

         container2.append('<div class="box"><a 

href="javascript:load(\''+entry.link+'\')" 

class="post_title">'+ entry.title +'</a><div 

class="post_date">&nbsp 

'+entry.publishedDate.substring(0,16)+'</div></br>'+ 

            

entry.content.replace(/<a.a>/g," ")+ 

            

'</div><div class="box_bottom"></div>'+'</br>'); 

          }  

        }  

      });  

    } 

4.5 Δνζφμάηφζη ζε σθιζηάμενες ιζηοζελίδες 
Οη πξνδηαγξαθέο ηεο πιαηθφξκαο «Κνηλσληθέο κηθξν-εθαξκνγέο» απαηηνχζαλ λα κπνξεί 

λα ελζσκαησζεί ζε πθηζηάκελεο ηζηνζειίδεο κε εχθνιν ηξφπν. Γηα λα επηηεπρηεί απηφ , 

ηέζεθαλ νη εμήο απαηηήζεηο: 

1. Οη κηθξό-εθαξκνγέο πξέπεη αλ είλαη απηόλνκεο θαη αλεμάξηεηεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ελζσκάησζεο. Με απηή ηελ ζρεδηαζηηθή πξνζέγγηζε, ν ηδηνθηήηε 

ηδηνθηήηεο ηνπ Μέζνπ ζα κπνξεί λα επηιεγεί έλα ππνζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ 

εθαξκνγψλ γηα λα ελζσκαηψλεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. 

2. Γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ εθαξκνγώλ ζα πξέπεη λα είλαη εύθνιε ε πινπνίεζε 

δηαθνξεηηθώλ δηαπξνζσπεηώλ (interfaces).  Κάζε ηζηνζειίδα έρεη δηαθνξεηηθή 

δηάηαμε θαη δνκή κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εθηθηή κηα εληαία πνιηηηθή 

ελζσκάησζεο. 

3. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη κηα ζπλνιηθή εηθόλα ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

ησλ κηθξό-εθαξκνγώλ. Ζ απαίηεζε απηή ηέζεθε ψζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα 

βιέπεη αλ έγηλε αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο κηθξφ-εθαξκνγήο ηελ ψξα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί κηα άιιε. 

4. Οη «Κνηλσληθέο κηθξν-εθαξκνγέο» πξέπεη λα παξακεηξνπνηνύληαη θαη λα 

δηαλέκνληαη εύθνια.  

 

Γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο απηέο, θάζε κηθξφ-εθαξκνγή πινπνηήζεθε ζαλ 

απηφλνκε εθαξκνγή ρσξίο εμάξηεζε απφ ην πεξηβάιινλ ηεο.  Χο πνιηηηθή ελζσκάησζεο ηεο 

ζηε γεληθφηεξε δηαπξνζσπεία ησλ «Κνηλσληθψλ κηθξν-εθαξκνγψλ» επηιέρηεθε ε εηηθέηα 

iframe ηεο html πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ φινπο ηνπο θπιινκεηξεηέο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ε 

εμσηεξηθή δηαπξνζσπεηα κπνξεί λα είλαη ε νπνηαδήπνηε εθφζνλ έρεη επαξθείο δηαζηάζεηο γηα 

ηηο κηθξφ-εθαξκνγέο Σεινο , θάζε δηαπξνζσπεηα ζα πξέπεη παξέρεη έλα ρψξν εηδνπνίεζεο 
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αλαλεψζεσλ ζε εθαξκνγέο. Σν ζχζηεκα απηφ έιεγρνπ ησλ αλαλεψζεσλ θαη εηδνπνίεζεο 

πινπνηήζεθε μερσξηζηά απφ ηελ δηαπξνζσπεηα.  

Γηα ηελ ηειεπηαία απαίηεζε , ην φιν ζχζηεκα βαζίδεηαη ζε έλα αξρείν παξακέηξσλ απφ 

ην νπνίν αληιεί ηηο παξακέηξνπο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη πξνζαξκφδεη ηηο κηθξφ-

εθαξκνγέο γηα ηνλ θάζε ηδηνθηήηε .   

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο καο πινπνηήζακε ηελ παξαθάησ δηαπξνζσπεία πνπ 

ηθαλνπνηεί ηηο ζρεδηαζηηθέο απαηηήζεηο: 

 

          
 

Δηθόλα 20:Γηάγξακκα ιεηηνπξγίαο ηεο δηαπξνζσπείαο ελζσκάησζεο «Κνηλσληθώλ κηθξν-εθαξκνγώλ» 

 

 

Μθχανι Ελζγχου Ανανζωςθσ των μικρό-εφαρμογών 

  

Διαπροςωπεία Ειδοποίθςθσ Χριςτθ 

  

Κοινωνικά Μζςα 
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Δηθόλα 21:Δηθόλα «Κνηλσληθώλ κηθξν-εθαξκνγώλ» 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα , ε δηαπξνζσπεηα βαζίδεηαη ζε έλα ζχζηεκα κε θαξηέιεο, φπνπ θάζε 

θαξηέια πεξηέρεη κηα κηθξφ-εθαξκνγή. Γηα ηελ εηδνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ , ε εηηθέηα θάζε 

θαξηέιαο εκθαλίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ λέσλ δεκνζηεχζεσλ γηα ηελ αληίζηνηρε κηθξφ-εθαξκνγή.  

ην παξαζθήλην, γηα θάζε κηθξφ-εθαξκνγή ηξέρεη κηα δηεξγαζία έιεγρνπ , ε νπνία αλά 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ειέγρεη αλ ππάξρνπλ λέεο δεκνζηεχζεηο ζην πξνθίι ηνπ ηδηνθηήηε  

ζην αληίζηνηρν θνηλσληθφ κέζν. Γηα ην Facebook δελ πινπνηήζεθε ηέηνηα δηεξγαζία ιφγσ 

πεξηνξηζκψλ ζηελ αλψλπκε πξνζπέιαζε δεδνκέλσλ.Οη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ 

επηηεινχληαη κε ην Google Data Feed API γηα ηηο κηθξφ-εθαξκνγέο Youtube, Flickr, Blogger , 

ελψ γηα ηελ κηθξφ-εθαξκνγή Twitter πξαγκαηνπνείηαη έλα αίηεκα HTTP GET ζηε δηεχζπλζε 

δεκνζηεχζεσλ ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ Μέζνπ: 

 

Κψδηθαο δηεξγαζίαο ειέγρνπ γηα ην Twitter: 

 

function loadTweets(url) { 

      

    $.getJSON(url, { obj: Object }, 

                      function (data) { 

            

               new_tweet_id= data.status.id;  

                                                   

                      }); 

 

} 



 

387 
 

Κψδηθαο δηεξγαζίαο ειέγρνπ γηα ην Flickr (παξφκνηα γηα Youtube, Blogger): 

 

function loadFlickrFeed() { 

  var feed = new 

google.feeds.Feed("http://api.flickr.com/services/feeds/photos_

public.gne?id="+flickr_user_id+"&lang=en-us&format=rss_200"); 

   

 feed.setResultFormat(google.feeds.Feed.JSON_FORMAT ); 

    feed.load(function (result) { 

        if (!result.error)  

     { 

          var entry = result.feed.entries[0]; 

               new_flickr_id = entry.title; 

            } 

  }); 

    } 
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5 
Δπίλογος 

 

Κλείνοντασ τθν διπλωματικι αυτι, πρόκειται να κάνουμε τον απολογιςμό τθσ μελζτθσ 

μασ και να προςπακιςουμε να αποτυπώςουμε μελλοντικζσ τάςεισ ςτον τομζα των 

Κοινωνικών Μζςων. 

5.1 Σύνοψη και ςυμπεράςματα 

Ζνα από τα μεγαλφτερα εμπόδια που αντιμετωπίςαμε κατά τθ διάρκεια τθσ μελζτθσ μασ 

ιταν οι ςυνεχείσ αλλαγζσ ςτισ εκδόςεισ πολλών από τα API. Η ςχετικά μικρι «θλικία» των 

Κοινωνικών Μζςων ζχει ςαν αποτζλεςμα να μθν ζχουν καταλιξει ςε μία οριςτικι μορφι, 

τόςο οι ίδιεσ οι πλατφόρμεσ, όςο και οι προγραμματιςτικζσ διεπαφζσ τουσ (API). Για 

παράδειγμα, χρειάςτθκε να ανακεωριςουμε και να ανανεώςουμε τθν ανάλυςθ που είχαμε 

κάνει για τθν πλατφόρμα του Digg, αφοφ προςτζκθκαν πολλζσ λειτουργίεσ που πριν δεν 

υποςτθρίηονταν. Αντίςτοιχα, το Facebook άλλαξε ριηικά τισ μεκόδουσ του, δθμιουργώντασ 

ζνα πιο αφαιρετικό επίπεδο προγραμματιςμοφ, χωρίσ όμωσ να προςκζςει κάποια 

ςθμαντικι λειτουργικότθτα, ενώ υποςτθρίηεται ακόμα θ παλαιότερθ (χαμθλοφ επιπζδου) 

ζκδοςθ. Οπότε δεν κεωριςαμε ςκόπιμο να αλλάξουμε το κεφάλαιο αυτό. Γενικά, κατά τθ 

διάρκεια αυτισ τθσ μελζτθσ πολλζσ πλατφόρμεσ και τα API τουσ βρίςκονται ακόμα ςε 

δοκιμαςτικι (ΒΕΤΑ) ζκδοςθ, με μεγάλθ πικανότθτα να αλλάξουν κάποια ςτιγμι. 

Για αυτό όμωσ το λόγο πραγματοποιικθκε και θ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ, προκειμζνου να 

δθμιουργιςουμε και να δοκιμάςουμε μία μεκοδολογία καταγραφισ των διαδικτυακών API. 

Με άλλα λόγια κινθκικαμε ανεξάρτθτα κάποιασ ςυγκεκριμζνθσ πλατφόρμασ. 

Αναγνωρίςαμε το πρωτόκολλο REST ςαν το επικρατζςτερο, που υποςτθρίηεται άλλωςτε 

από όλεσ τισ πλατφόρμεσ, και ςχεδιάςαμε τθν ανάλυςι μασ ςε αυτά τα πλαίςια. Ζτςι, 

ακόμα και αν μία μζκοδοσ προςτεκεί, ι αλλάξει κάποια ςτιγμι, δεν κα διαφζρει πολφ ο 

τρόποσ κλιςθσ τθσ, αρκεί να διαμορφώνονται καταλλιλωσ οριςμζνεσ από τισ παραμζτρουσ 

τθσ. Άλλωςτε,  κάτι τζτοιο ςυνζβθ και ςε εμάσ με το Facebook, όπου για τθν υλοποίθςθ τθσ 

εφαρμογισ «Κνηλσληθέο κηθξν-εθαξκνγέο»  περάςαμε εφκολα από παλαιότερεσ μεκόδουσ 

ςε επόμενεσ. 

Συνολικά καταλιξαμε ςε μία μεκοδολογία ενιαίασ καταγραφισ κάκε πλατφόρμασ των 

Κοινωνικών Μζςων. Η παροφςα μεκοδολογία αποτελεί μία αρχικι πρόταςθ που ςίγουρα 

χριηει περαιτζρω εξζλιξθσ, προκειμζνου να φτάςουμε ςτο μζλλον ςε μία προτυποποίθςθ 

όλων των μεκόδων. Όμωσ, μζχρι και τθ ςτιγμι που τελειώνει αυτι θ μελζτθ, αποτελεί ζναν 

από τουσ πλθρζςτερουσ οδθγοφσ προγραμματιςμοφ Κοινωνικών Μζςων, όπωσ μπορζςαμε 
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να διαπιςτώςουμε από τθν ζρευνα που κάναμε πριν και κατά τθ διάρκεια τθσ διπλωματικισ 

μασ. Τζλοσ, θ ταξινόμθςθ των μεκόδων ςε δφο ομάδεσ, δθμοςίευςθσ και ανάρτθςθσ 

δεδομζνων, μασ επιτρζπει να καλοφμε ροζσ μεκόδων προκειμζνου να δθμοςιεφςουμε το 

ίδιο περιεχόμενο ςε ξεχωριςτά μζςα. 

Σχετικά με τθν εφαρμογι, θ εφαρμογι «Κνηλσληθέο κηθξν-εθαξκνγέο»» αποτελεί μία 

από τισ λίγεσ προςπάκειεσ που υπάρχουν ςτον χώρο των Κοινωνικών Δικτφων για ςυνδεκεί 

μία ιςτοςελίδα με πολλά μζςα ταυτόχρονα. Η ευκολία, επίςθσ, ενςωμάτωςθσ ςε 

υπάρχουςεσ ιςτοςελίδεσ, θ ευκολία παραμετροποίθςθσ και θ χαμθλι απαίτθςθ ςε 

εξυπθρετθτζσ ελζω JavaScript, αυξάνει τισ δυνατότθτεσ προϊοντοποίθςθσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ εφαρμογισ. 

 

5.2 Μελλονηικές επεκηάζεις 

Όπωσ περιγράφκθκε και ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, θ μεκοδολογία καταγραφισ 

των API αποτελεί μία πρώτθ προςζγγιςθ. Σε επόμενο ςτάδιο, κα μποροφςαν να γίνουν 

διακριτζσ οι παράμετροι που βρίςκονται κοινζσ ςε μεκόδουσ που εκτελοφν ίδιεσ 

λειτουργίεσ (πχ δθμοςίευςθ εικόνασ). Ζτςι κα μποροφςε να προτυποποιθκεί μία μζκοδοσ 

με τισ απολφτωσ απαραίτθτεσ παραμζτρουσ. Κάτι τζτοιο κα αποτελοφςε οδθγό και για τθ 

δθμιουργία ενόσ API από οποιαδιποτε καινοφρια διαδικτυακι υπθρεςία. Σε αυτά τα 

πλαίςια κινοφνται και δφο διαφορετικά ζργα, που άρχιςαν να χρθςιμοποιοφνται ςτο τζλοσ 

αυτισ τθσ μελζτθσ, και για αυτόν τον λόγο δεν περιγράφονται αναλυτικά. Τα πρωτόκολλα 

Open Graph[473] και OExchange [472]επιδιώκουν να ενοποιιςουν τον τρόπο που 

προγραμματίηεται ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ, βρίςκονται όμωσ ςε πρωταρχικά ςτάδια. Αξίηουν 

πάντωσ προςοχισ και περαιτζρω μελζτθσ. 

Σε επόμενο ςτάδιο, ιδιαίτερο ερευνθτικό ενδιαφζρον παρουςιάηει θ προςπάκεια να 

δθμιουργθκεί ζνα προγραμματιςτικό αφαιρετικό επίπεδο, το οποίο κα επιτρζπει 

ταυτόχρονθ δθμοςίευςθ κοινοφ τφπου δεδομζνα ςε πολλά ταυτόχρονα Κοινωνικά Μζςα. 

Αναφερόμαςτε δθλαδι ςε ροζσ δθμοςίευςθσ ανάλογα με το περιεχόμενο. 

Τζλοσ, μία ξεχωριςτι ζρευνα που μπορεί να ςυνδζςει τθ δθμοςίευςθ και τθν ανάκτθςθ 

περιεχομζνου, είναι το πεδίο του εντοπιςμοφ ενόσ μθνφματοσ μζςα ςε οποιοδιποτε 

Κοινωνικό Μζςο. Να μπορεί δθλαδι να εντοπιςτεί ζνα μινυμα οπουδιποτε κι αν ζχει 

φτάςει, ακόμα και αν ζχει περάςει πλατφόρμα, ώςτε να μπορζςει να ανακτθκεί και να 

αξιολογθκεί. 
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