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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα web APIs είναι μία τεχνολογία με ςφντομθ ιςτορία κακϊσ πρωτοεμφανίςτθκαν γφρω ςτο 

2000. Από τότε ο αρικμόσ των κλιςεων API ζχει πολλαπλαςιαςτεί και ζχουν επεκτακεί ςε 

πολλοφσ τομείσ των επιχειριςεων ακολουκϊντασ τθν εξζλιξθ του διαδικτφου. Θ πρϊτθ 

εμφάνιςι τουσ ιταν ςχετικά με το εμπόριο και τα κοινωνικά δίκτυα και ςτθ ςυνζχεια 

χρθςιμοποιικθκαν για marketing, χαρτογράφθςθ και cloud computing. Τελευταία τάςθ των 

web APIs είναι θ χριςθ τουσ ςτα κινθτά.  

Για τθν διευκόλυνςθ των προγραμματιςτϊν ςχετικά με τθν ανάπτυξθ web APIs ζχουν 

δθμιουργθκεί πρότυπα και μοντζλα που ςυςτθματοποιοφν τθν δομι και τθν γλϊςςα τουσ. 

Τα τρία πρότυπα που αναλφονται ςτθν παροφςα εργαςία είναι το Swagger, θ RAML και το 

API-Blueprint. Το Swagger είναι ζνα πλιρεσ πλαίςιο για τθν περιγραφι, δθμιουργία και 

κατανάλωςθ των RESTful υπθρεςιϊν web. Κφριοσ ςτόχοσ του είναι οι clients και τα 

ςυςτιματα τεκμθρίωςθσ να ανανεϊνονται ςτον ίδιο ρυκμό με τον server.  Θ RAML είναι 

ζνασ απλόσ και περιεκτικόσ τρόποσ για τθν περιγραφι των πρακτικά RESTful APIs. 

Ενκαρρφνει τθν επαναχρθςιμοποίθςθ, διευκολφνει τθν εφρεςθ και τθν ανταλλαγι μοτίβων 

και ζχει ςτόχο τθν επικράτθςθ των καλφτερων πρακτικϊν. Τζλοσ, Το API Blueprint παρζχει 

εξαιρετικά εργαλεία για όλο τον κφκλο ηωισ του API. Κάνει τον ςχολιαςμό ςχετικά με 

κάποιο API εφκολο και παράγει τεκμθρίωςθ αυτόματα.  

Στθν ςυνζχεια παρουςιάηεται ο ρόλοσ και θ ςθμαςία του ςθμαςιολογικοφ ιςτοφ, ο οποίοσ 

αποτελεί ζνα νζο ςτάδιο ςτθν ιςτορία του διαδικτφου και ζχει ςτόχο να κάνει ευκολότερθ 

τθν ςφνδεςθ των δεδομζνων μεταξφ τουσ και τθν δθμιουργία Linked Data όπωσ ορίςτθκαν 

από τον Berners-Lee. Με τον τρόπο αυτό πολλζσ διαδικαςίεσ που απαιτοφν τθν παρουςία 

του ανκρϊπου κα μπορζςουν να αυτοματοποιθκοφν. Τον ςθμαςιολογικό ιςτό προςπακεί 

να εκμεταλλευτεί θ Hydra. Θ Hydra είναι μία προςπάκεια που ςτόχο ζχει να απλοποιιςει 

τθν ανάπτυξθ των hypermedia-driven web APIs. Ρροςπακεί να δθμιουργιςει ζνα κακολικό 

πρότυπο που κα ςυνδυάηει τα πλεονεκτιματα των επιμζρουσ προτφπων που αναλφκθκαν 

και κα χρθςιμοποιείται από όλουσ τουσ προγραμματιςτζσ ϊςτε να είναι ευκολότερθ θ 

ςυντιρθςθ και ανάπτυξθ των APIs. Ζτςι κα είναι δυνατι θ δθμιουργία γενικϊν πελατϊν API 

ςε αντίκεςθ με τθν κατάςταςθ που επικρατεί ςιμερα.  

Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ χριςθσ και τθσ λειτουργίασ των APIs παρουςιάηεται ζνα 

ςυγκεκριμζνο παράδειγμα που αφορά τισ κλιςεισ API που εκτελοφνται για να ολοκλθρωκεί 

μία αγορά από το eBay μζςω του PayPal. Επιπλζον υπάρχει ενδεικτικά μία μοντελοποίθςθ 

των κλιςεων αυτϊν ςφμφωνα με τθ Hydra.  

Τζλοσ παρουςιάηεται θ ςθμαςία των APIs ςτθν ανάπτυξθ μίασ επιχείρθςθσ κακϊσ μποροφν 

να αποτελζςουν ανταγωνιςτικό ςτοιχείο και να ςυμβάλλουν κακοριςτικά ςτθν ανάπτυξι 

τθσ.  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

web API, πρότυπα API, REST, Swagger, Raml, API-Blueprint, ιςτορία API, ςθμαςιολογικόσ 

ιςτόσ, Hydra, παράδειγμα κλιςεων API, JSON 
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ABSTRACT 

Web APIs is a technology with a short history as they first came out in 2000. Since then the 

number of API calls has been increased and APIs have been expanded in many business 

sectors by following the evolution of web. They first emerged in commerce and social 

platforms and then they were used for marketing, mapping and cloud computing. The last 

trend for APIs is related to mobile. 

In order developers to easier create web APIs, standards and models have been created that 

regularize their structure and language. The three standards that are analyzed in this thesis 

are Swagger, RAML and API-Blueprint. Swagger is a specification and complete framework 

implementation for describing, producing, consuming, and visualizing RESTful web services. 

The overarching goal of Swagger is to enable client and documentation systems to update at 

the same pace as the server. RAML is a simple and succinct way of describing practically-

RESTful APIs. It encourages reuse, enables discovery and pattern-sharing, and aims for merit-

based emergence of best practices. Finally, API Blueprint gives tools for the whole API 

lifecycle. It enables comments on an API and generates documentation automatically.  

Then the role and meaning of semantic web is presented. Semantic web is the new stage in 

the history of web and aims to the connection of data and to the creation of Linked Data as 

they defined by Berners-Lee. In this way, many procedures that demand the presence of a 

man can be automated. Hydra is an effort to simplify the development of interoperable, 

hypermedia-driven Web APIs and tries to take advantage of semantic web. Its main goal is to 

create a global standard that combines the advantages of the individual standards that have 

already been described and to be used by the majority of the developers. This would result 

in the easier maintenance and creation of APIs and in the creation of general API clients.  

In order to better understand the usage and operation of web APIs a particular example is 

described. This example is related to the API calls that are executed for the completion of a 

purchase from eBay by using PayPal. Moreover there is a standardization of these calls 

according to Hydra. 

Finally the significance of the APIs in the evolution of a business is presented. APIs are a 

competitive element and can contribute substantially in its successful development.   

 

KEYWORDS 

web API, API standards, REST, Swagger, Raml, API-Blueprint, API history, semantic web, 

Hydra, API calls, JSON 
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1. Περιγραφή των APIs  

 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ μελζτθ και θ εξζλιξθ των web 

APIs (Application Programming Interface – Διεπαφι προγραμματιςμοφ εφαρμογϊν) τα 

οποία είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνα με τθν εξζλιξθ του διαδικτφου και κερδίηουν όλο και 

μεγαλφτερο χϊρο ςτθν κακθμερινότθτά μασ. 

1.1 Οριςμόσ API 

Ζνασ από τουσ βαςικοφσ ςκοποφσ μίασ διεπαφισ (API) είναι να ορίηει και να διατυπϊνει το 

ςφνολο των λειτουργιϊν-υπθρεςιϊν που μπορεί να παρζχει μια βιβλιοκικθ ι ζνα 

λειτουργικό ςφςτθμα ςε άλλα προγράμματα, χωρίσ να επιτρζπει πρόςβαςθ ςτον κϊδικα 

που υλοποιεί αυτζσ τισ υπθρεςίεσ. Θ διεπαφι, ζνα «ςυμβόλαιο κλιςθσ» μεταξφ καλοφντοσ 

και καλοφμενου, διαχωρίηει τθν προγραμματιςτικι υλοποίθςθ κάποιων υπθρεςιϊν από τθ 

χριςθ τουσ. Ζτςι για παράδειγμα το λειτουργικό ςφςτθμα Windows ζχει τθ δικι του 

διεπαφι (κλιςεισ ςυςτιματοσ), το φορμά τθσ οποίασ διατίκεται από τθν καταςκευάςτρια 

εταιρεία Microsoft, και περιγράφει τουσ τρόπουσ αξιοποίθςθσ του ςυνόλου των υπθρεςιϊν 

που παρζχει το λειτουργικό από προγράμματα χριςτθ. Το τμιμα του λειτουργικοφ 

ςυςτιματοσ το οποίο υλοποιεί τισ υπθρεςίεσ που περιγράφονται ςτθ διεπαφι, ςυνικωσ 

ςτον πυρινα του, λζμε ότι είναι θ υλοποίθςθ τθσ διεπαφισ. 

1.2 Οριςμόσ web API 

Πταν χρθςιμοποιείται για τθν ανάπτυξθ ιςτοςελίδων ζνα API ςυνικωσ ορίηεται ωσ ζνα 

ςφνολο από HTTP ηθτοφμενα μθνφματα μαηί με ζναν οριςμό τθσ δομισ των μθνυμάτων 

ανταπόκριςθσ ο οποίοσ είναι ςυνικωσ ςε μορφι επεκτάςιμθσ γλϊςςασ ςιμανςθσ (XML) ι 

ςθμειογραφίασ αντικειμζνων JavaScript (JSON). Αν και ο όροσ «web API» ιςτορικά ιταν 

ςυνϊνυμοσ με τον όρο υπθρεςίεσ web θ ςφγχρονθ τάςθ απομακρφνεται από το Simple 

Object Access Protocol (SOAP)  που βαςίηεται ςε υπθρεςίεσ web και service-oriented 

architecture (SOA) και κατευκφνεται ςε ςτυλ representation state transfer (REST), 

θλεκτρονικοφσ πόρουσ και resource-oriented architecture (ROA).   

1.3 ενάριο Χρήςησ 

Για τθν κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ των APIs αλλά και του τρόπου χριςθσ τουσ, κρίκθκε 

ςκόπιμθ θ περιγραφι ενόσ προβλιματοσ από τθν κακθμερινι ηωι που ζχει να κάνει με 

κλιςεισ API. Συγκεκριμζνα κα μελετιςουμε τθν διαδικαςία που απαιτείται από το ξεκίνθμα 

μζχρι τθν ολοκλιρωςθ μίασ αγοράσ από το eBay χρθςιμοποιϊντασ το PayPal.   

Το PayPal είναι κυγατρικι επιχείρθςθ του eBay παρόλα αυτά μεταξφ τουσ παραμζνουν 

ανεξάρτθτεσ. Και ενϊ ο κακζνασ μπορεί να ρυκμίςει τουσ λογαριαςμοφσ του ςτα δφο αυτά 
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site ϊςτε να ςυνεργάηονται, ταυτόχρονα μπορεί να τουσ διαχειρίηεται ξεχωριςτά. Στο 

παράδειγμα που ακολουκεί κα κεωριςουμε ότι οι λογαριαςμοί δεν ζχουν ςυνδεκεί, ζτςι  

είναι ακόμα πιο φανερι θ λειτουργία των APIs.  

Τα βιματα που ακολουκοφνται αλλά και τα αντίςτοιχα API calls για τθν πραγματοποίθςθ 

μιασ αγοράσ είναι τα εξισ: 

Αρχικά επιλζγεται το προϊόν που πρόκειται να αγοραςτεί και θ πλθρωμι μζςω PayPal όπωσ 

φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα: 

 

 

 

Για να ολοκλθρωκεί θ αγορά μζςω του PayPal απαιτοφνται τρία βιματα: 

1. Ρροςδιοριςμόσ των πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με τθν πλθρωμι (π.χ τιμι, 

ςτοιχεία αποςτολισ)  

2. Ζγκριςθ πλθρωμισ 

3. Εκτζλεςθ τθσ πλθρωμισ ςτον λογαριαςμό PayPal του χριςτθ 

 

Βζβαια για να φτάςουμε ςε αυτό το ςθμείο ο χριςτθσ κα πρζπει να ζχει ςυνδεκεί ςτον 

λογαριαςμό του ςτο PayPal δίνοντασ τα κατάλλθλα username και password όπωσ φαίνεται 

ςτθν οκόνθ που ακολουκεί: 
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Πταν ο χριςτθσ ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία αυτά και πατιςει Log in γίνεται ζνα GET request 

ςτον server του PayPal για να επιβεβαιϊςει αν τα ςτοιχεία που δόκθκαν είναι ςωςτά και 

αντιςτοιχοφν ςε κάποιον υπάρχοντα λογαριαςμό. Σε περίπτωςθ που είναι ςωςτά ςτζλνεται 

το αντίςτοιχο response και ο χριςτθσ ςυνδζεται ςτον λογαριαςμό του για να ολοκλθρϊςει 

τθν αγορά. Αν δεν είναι ςωςτά όμωσ τα ςτοιχεία ο server δεν επιτρζπει τθν πρόςβαςθ και 

εμφανίηει μινυμα λάκουσ.  

Για τθν ςυγκζντρωςθ των πλθροφοριϊν τθσ πλθρωμισ γίνεται κλιςθ  /payment  ςτον 

server του PayPal από το eBay. Το  intent  τίκεται sale , και το  payment_method   τίκεται 

 paypal . Επιπλζον ειςάγονται διευκφνςεισ ανακατεφκυνςθσ οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται ςε 

περίπτωςθ αποδοχισ ι ακφρωςθσ τθσ πλθρωμισ. 

Μία τζτοια κλιςθ κα μποροφςε να είναι τθσ μορφισ: 

curl -v https://api.sandbox.paypal.com/v1/payments/payment \ 

-H 'Content-Type: application/json' \ 

-H 'Authorization: Bearer {accessToken}' \ 

-d '{ 

  "intent":"sale", 

  "redirect_urls":{ 

    "return_url":"http://<return URL here>", 

    "cancel_url":"http://<cancel URL here>" 

  }, 

  "payer":{ 

    "payment_method":"paypal" 

  }, 

  "transactions":[ 

    { 

      "amount":{ 

        "total":"7.47", 
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        "currency":"USD" 

      }, 

      "description":"This is the payment transaction description." 

    } 

  ] 

}' 
 

Εάν θ κλιςθ είναι επιτυχθμζνθ τότε το PayPal ςτζλνει μία βεβαίωςθ τθσ ςυναλλαγισ με το 

πεδίο  state  να είναι  created .  

Μία τζτοια βεβαίωςθ ζχει τθν εξισ μορφι: 

{ 

  "id": "PAY-6RV70583SB702805EKEYSZ6Y", 

  "create_time": "2013-03-01T22:34:35Z", 

  "update_time": "2013-03-01T22:34:36Z", 

  "state": "created", 

  "intent": "sale", 

  "payer": { 

    "payment_method": "paypal" 

  }, 

  "transactions": [ 

    { 

      "amount": { 

        "total": "7.47", 

        "currency": "USD", 

        "details": { 

          "subtotal": "7.47" 

        } 

      }, 

      "description": "This is the payment transaction description." 

    } 

  ], 

  "links": [ 

    { 

      "href": "https://api.sandbox.paypal.com/v1/payments/payment/PAY-

6RV70583SB702805EKEYSZ6Y", 

      "rel": "self", 

      "method": "GET" 

    }, 

    { 
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      "href": "https://www.sandbox.paypal.com/webscr?cmd=_express-

checkout&token=EC-60U79048BN7719609", 

      "rel": "approval_url", 

      "method": "REDIRECT" 

    }, 

    { 

      "href": "https://api.sandbox.paypal.com/v1/payments/payment/PAY-

6RV70583SB702805EKEYSZ6Y/execute", 

      "rel": "execute", 

      "method": "POST" 

    } 

  ] 

} 

 

Ρροκειμζνου ο χριςτθσ να εγκρίνει τθν πλθρωμι πρζπει να γίνει μία ανακατεφκυνςθ ςτο 

approval_url   του site του PayPal. Θ εκτζλεςθ τθσ πλθρωμισ και θ ολοκλιρωςθ τθσ 

αγοράσ δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί παρακάμπτοντασ το βιμα τθσ ζγκριςθσ.  

 

 
 

Τζλοσ, όταν ο χριςτθσ εγκρίνει τθν πλθρωμι, το PayPal ανακατευκφνει τον χριςτθ ςτο 

 return_url  που ορίςτθκε κατά τθν δθμιουργία τθσ πλθρωμισ. Το ID του αγοραςτι 

επιςυνάπτεται ςτο URL τθσ επιςτροφισ ωσ  PayerID :  

 
http://<return_url>?token=EC-60U79048BN7719609&PayerID=7E7MGXCWTTKK2 

Θ τιμι token που δίνεται ςε αυτό το URL δεν χρειάηεται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ πλθρωμισ.  

Μετά τθν ζγκριςθ του χριςτθ, γίνεται μία κλιςθ a /payment/execute/  .  
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Στο ςϊμα αυτισ τθσ αίτθςθσ χρθςιμοποιείται θ τιμι  payer_id   από το URL τθσ 

επιςτροφισ. Στθν επικεφαλίδα χρθςιμοποιείται το access token που παράχκθκε κατά τθν 

δθμιουργία τθσ πλθρωμισ.  

 

curl -v https://api.sandbox.paypal.com/v1/payments/payment/PAY-

6RV70583SB702805EKEYSZ6Y/execute/ \ 

-H 'Content-Type: application/json' \ 

-H 'Authorization: Bearer {accessToken}' \ 

-d '{ "payer_id" : "7E7MGXCWTTKK2" }' 

 

Από τθν ςτιγμι που θ πλθρωμι ολοκλθρωκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςυναλλαγι  κα αναφζρεται 

ωσ πϊλθςθ.  

 

Θ ςυνζχεια τθσ πλθρωμισ λαμβάνει χϊρα μεταξφ του PayPal και τθσ τράπεηασ ςτθν οποία 

βρίςκεται ο λογαριαςμόσ ι θ πιςτωτικι κάρτα που κα χρεωκεί μζςω API calls. Το PayPal 

εκτελεί ζνα POST request με το οποίο ηθτά να χρεωκεί θ ςυγκεκριμζνθ πιςτωτικι κάρτα ι 

λογαριαςμόσ κατά το ποςό που εμφανίηεται ςτθν οκόνθ του χριςτθ. Στθ ςυγκεκριμζνθ 

περίπτωςθ δθλαδι 3,83€. Μαηί με αυτό βζβαια ςτζλνει και τα ςτοιχεία τθσ κάρτασ όπωσ ο 

αρικμόσ τθσ, θ θμερομθνία λιξθσ τθσ και το όνομα του κατόχου.  

Αφοφ γίνει θ ταυτοποίθςθ των ςτοιχείων αυτϊν μζςα ςτον server τθσ τράπεηασ και βρεκεί 

ότι τα ςτοιχεία αυτά ανταποκρίνονται ςε πραγματικι κάρτα ολοκλθρϊνεται θ ςυναλλαγι 

μζςω ενόσ response με το κατάλλθλο μινυμα. Τότε ο server του PayPal ενθμερϊνει τον 

λογαριαςμό του χριςτθ του με POST request προςκζτοντασ τθν ςυναλλαγι αυτι ςτθ λίςτα 

με τισ ςυναλλαγζσ του.  

Στο ςθμείο αυτό ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία αγοράσ του επικυμθτοφ προϊόντοσ.  

Στθν εικόνα που ακολουκεί παρουςιάηεται το διάγραμμα με τα API calls τα οποία ζγιναν για 

αυτι τθ ςυναλλαγι  

 

Ραρατθροφμε ότι με τθν βοικεια των API calls θ διαδικαςία αυτοματοποιείται ςε μεγάλο 

βακμό. Χαρακτθριςτικό είναι ότι γίνονται αυτόματα ανακατευκφνςεισ ςε άλλα site όπωσ 

ζγινε με το να ανοίξει το PayPal μζςω του eBay. Επιπλζον παρατθροφμε ότι δεν υπάρχει 

καμία άμεςθ επικοινωνία του αγοραςτι με τθν τράπεηα. Το μόνο που ζκανε ο αγοραςτισ 

ιταν να ςυνδεκεί με τον λογαριαςμό του ςτο PayPal. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι ο κακζνασ 

χρθςιμοποιεί APIs χωρίσ όμωσ να το αντιλαμβάνεται.  
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Στο ςθμείο αυτό πρζπει να αναφερκεί ότι επειδι το ςυγκεκριμζνο παράδειγμα που 

επιλζχκθκε αφορά τράπεηεσ και χριματα γενικότερα οι ταυτοποιιςεισ που χρειάηονται 

ανάμεςα ςτισ κλιςεισ των APIs είναι πολυςφνκετεσ. Αυτό γίνεται με ςκοπό να υπάρχει 

μεγαλφτερθ αςφάλεια ςτισ ςυναλλαγζσ και να αποφεφγεται ο κίνδυνοσ για χρζωςθ λάκοσ 

καρτϊν και λογαριαςμϊν.     

Σχετικά με τα API που διακζτει κάκε μζροσ τθσ ςυναλλαγισ, το eBay, το PayPal και θ 

τράπεηα πρζπει να αναφερκεί ότι υπάρχουν αρκετζσ διαφορζσ. Οι διαφορζσ αυτζσ 

πθγάηουν από τον διαφορετικό ρυκμό ανανζωςθσ των APIs αυτϊν των φορζων. Το eBay ωσ 

μια επιχείρθςθ που δραςτθριοποιείται ςτο διαδίκτυο υιοκετεί τισ νζεσ τάςεισ για το API 

του. Είναι μάλιςτα μία πρωτοπόρα επιχείρθςθ ςτον τομζα των APIs και μία επιχείρθςθ που 

αποτελεί ςθμείο αναφοράσ για αυτά. Το PayPal προςπακεί και αυτό να ανανεϊνει τισ 

δομζσ του αλλά με μικρότερο ρυκμό κακϊσ ζχει να κάνει με οικονομικζσ ςυναλλαγζσ και 

πρζπει να τθροφνται αυςτθρά μζτρα αςφαλείασ και ελζγχου των νζων εκδόςεων των APIs. 

Τζλοσ με τον πιο αργό ρυκμό εξζλιξθσ των APIs τουσ προχωροφν οι τράπεηεσ. Αυτό 

ςυμβαίνει γιατί οι τράπεηεσ διακζτουν ςφνκετεσ δομζσ, κάτι που δεν επιτρζπει τθν εφκολθ 

και με μικρό κόςτοσ αναβάκμιςθ. Επιπλζον κακϊσ οι τράπεηεσ δεν ζχουν ωσ κφριο τομζα 

εργαςιϊν τουσ τουσ υπολογιςτζσ, οι νζεσ τάςεισ αργοφν να αφομοιωκοφν. Σφμφωνα με τα 

παραπάνω, τα APIs μιασ τράπεηασ είναι ελάχιςτα ευζλικτα και επομζνωσ τα APIs των 

ςυνεργατϊν τθσ όπωσ το PayPal πρζπει να παραμζνουν ςυμβατά μαηί τουσ κάτι που 

επιφζρει ςυνζπειεσ ςτθν ταχεία εξζλιξι τουσ.  

Στα επόμενα κεφάλαια παρουςιάηονται οριςμζνα πρότυπα για τθν ανάπτυξθ APIs 

προκειμζνου να είναι δομθμζνα, επαναχρθςιμοποιιςιμα και εφκολα ςτθν κατανόθςθ από 

μεγάλο αρικμό προγραμματιςτϊν. Επίςθσ παρουςιάηεται μια προςπάκεια για τθν 

ανάπτυξθ μιασ κοινισ πρακτικισ ςε ςχζςθ με τα APIs που ονομάηεται Hydra και βαςίηεται 

ςτον ςθμαςιολογικό ιςτό.  
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2. Ιςτορία των APIs 

 

Ρριν μελετιςουμε τθν ιςτορικι εξζλιξθ των APIs γίνεται μία ςφντομθ αναδρομι ςτθν 

ίδρυςθ του Internet και του World Wide Web που αποτζλεςαν τθ βάςθ για αυτά. Τα APIs 

αρχικά ακολουκοφςαν τθν εξζλιξθ και τισ τάςεισ του διαδικτφου και πλζον μπορεί κανείσ να 

πει ότι βριςκόμαςτε ςτθν φάςθ που τα APIs κακορίηουν τθν πορεία του.  

2.1 Internet 

Το Internet είναι μία προζκταςθ τθσ τεχνολογίασ των δικτφων των υπολογιςτϊν. Οι πρϊτοι 

υπολογιςτζσ λειτουργοφςαν ανεξάρτθτα. Τισ δεκαετίεσ του 1960 και 1970 οι υπολογιςτζσ 

που λειτουργοφςαν ςε ζναν οργανιςμό (π.χ. πανεπιςτιμιο, κυβζρνθςθ, επιχείρθςθ) 

άρχιςαν να ςυνδζονται μεταξφ τουσ ςε ζνα δίκτυο. Ταυτόχρονα γίνονταν πειράματα για τθν 

ςφνδεςθ ολόκλθρων δικτφων μεταξφ τουσ ςυμπεριλαμβανομζνου του ARPANET ςτισ 

Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ. Στισ αρχζσ τισ δεκαετίασ του ’80 πρωτυποποιικθκε το Internet 

Protocol Suite (TCP/IP) για το ARPANET, το οποίο παρείχε τισ βάςεισ για το δίκτυο των 

δικτφων που κα ζφτανε ςε όλο τον κόςμο. Το Internet εξαπλϊκθκε κυρίωσ ςτθν Ευρϊπθ και 

τθν Αυςτραλία τθν δεκαετία του ’80 και ςτον υπόλοιπο κόςμο τθν δεκαετία του ’90.  

Θ τεχνολογία που υποςτθρίηει το Internet περιλαμβάνει το IP (Internet Protocol) ςφςτθμα 

για τθν διευκυνςιοδότθςθ των υπολογιςτϊν, ϊςτε τα μθνφματα να μποροφν να ςταλοφν 

από τον ζνα υπολογιςτι ςτον άλλο. Κάκε υπολογιςτισ ςτο Internet ζχει ζναν αρικμό IP που 

μπορεί να γραφεί ωσ τζςςερισ ακζραιοι από 0-255 χωριςμζνοι με τελείεσ, π.χ. 185.56.200.4 

(αυτι θ μορφι ίςχυε μζχρι τθν τζταρτθ ζκδοςθ του IP και δεν ιςχφει πια). Θ δομι των 

μθνυμάτων κακορίηεται από πρωτόκολλα εφαρμογϊν που ποικίλουν ανάλογα με τθν 

υπθρεςία που απαιτείται (π.χ. email, τθλεφωνία, μεταφορά αρχείων, hypertext). 

Ραραδείγματα τζτοιων πρωτοκόλλων είναι το FTP (μεταφορά αρχείων), USENET και HTTP 

(μεταφορά HyperText).  

 

2.2 Hypertext 

Θ ιδζα του hypertext πθγάηει από το άρκρο του Bush και Wang το 1945 με τίτλο “as we may 

think”, το οποίο πρότεινε τθν οργάνωςθ εξωτερικϊν καταχωριςεων (βιβλία, άρκρα, 

φωτογραφίεσ) ςφμφωνα με τον τρόπο που ςυςχετίηονται οι ιδζεσ ςτθν ανκρϊπινθ μνιμθ. 

Μζχρι το 1960 θ ιδζα αυτι εφαρμοηόταν μόνο από καινοτόμουσ όπωσ ο Douglas Engelbart 

και ο Ted Nelson ςε προγράμματα που ζδιναν τθ δυνατότθτα με κάποιεσ γζφυρεσ που 

ςθμειϊνονταν ωσ Hyperlinks, ο αναγνϊςτθσ να μπορεί να μεταβεί ςε ζνα άλλο ζγγραφο.  
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2.3 World Wide Web 

Ανεπίςθμα πολλζσ φορζσ οι άνκρωποι χρθςιμοποιοφν τουσ όρουσ “Internet”  και “World 

Wide Web” (WWW) ωσ ςυνϊνυμουσ αλλά αυτό είναι ανακριβζσ: το WWW είναι ςτθν 

πραγματικότθτα μία από τισ πολλζσ υπθρεςίεσ που εκτελοφνται ςτο Internet. Το 

χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του WWW είναι ότι είναι μία hypertext εφαρμογι, που αξιοποιεί 

το Internet για να επιτρζπει ςυνδζςεισ μεταξφ των εγγράφων ςε όλο τον κόςμο.  

Ο Tim Berners-Lee επινόθςε τον παγκόςμιο ιςτό (World Wide Web) το 1989, περίπου 20 

χρόνια μετά τθν πρϊτθ ςφνδεςθ μζςω διαδικτφου (Internet). Εκείνθ τθν περίοδο εργαηόταν 

ωσ μθχανικόσ λογιςμικοφ ςτο CERN και αιτία για τθν ανακάλυψθ αυτι ιταν θ δυςκολία που 

αντιμετϊπιηαν οι επιςτιμονεσ για τθν ανταλλαγι δεδομζνων και αποτελεςμάτων. Ο 

Berners-Lee επομζνωσ κατανόθςε τθν ανάγκθ αυτι αλλά και ςυνειδθτοποίθςε τισ 

δυνατότθτεσ που κα προζκυπταν αν εκατομμφρια υπολογιςτζσ ιταν ςυνδεδεμζνοι μεταξφ 

τουσ μζςω διαδικτφου.  

Ο Berners-Lee κατζκεςε τθν πρόταςι του για τον παγκόςμιο ιςτό ςτο CERN. Θ πρόταςι του 

αρχικά απορρίφκθκε. Ραρόλα αυτά, ο Berners-Lee επζμεινε και τον Οκτϊβριο του 1990 

όριςε λεπτομερϊσ τισ τρείσ κεμελιϊδεισ τεχνολογίεσ οι οποίεσ και ζγιναν θ βάςθ του 

ςθμερινοφ Λςτοφ: 

 HTML: HyperText Markup Language (Γλϊςςα ςιμανςθσ Υπερκειμζνου). Θ μορφι 

ςτθν οποία δθμοςιεφεται ο Λςτόσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δυνατότθτασ 

επεξεργαςίασ εγγράφων και τθσ ςφνδεςθσ με άλλα ζγγραφα και πόρουσ. 

 URI: Uniform Resource Identifier. Ζνα είδοσ «διεφκυνςθσ» που είναι μοναδικι για 

κάκε πόρο ςτον Λςτό 

 HTTP: Hypertext Transfer Protocol (Ρρωτόκολλο Μεταφοράσ Υπερκειμζνου). 

Επιτρζπει τθν ανάκτθςθ ςυνδεδεμζνων πόρων από τον παγκόςμιο Λςτό.  

Θ βαςικι ιδζα ιταν ότι μία εφαρμογι του πελάτθ που ονομάηεται web browser 

(φυλλομετρθτισ) παρζχει πρόςβαςθ ςε ζνα ζγγραφο που είναι αποκθκευμζνο ςε ζναν 

άλλο υπολογιςτι. Αυτό γίνεται ςτζλνοντασ ζνα μινυμα μζςω του Internet ςτθν εφαρμογι 

ενόσ web server ο οποίοσ ςτζλνει πίςω τον κϊδικα του εγγράφου. Ζγγραφα ι ιςτοςελίδεσ 

γράφονται ςε Hypertext Markup Language (HTML), που επιτρζπει ςτισ γζφυρεσ να 

χαρακτθρίηονται hyperlinks για ζνα ζγγραφο ςε μία ςυγκεκριμζνθ τοποκεςία ςτο web, που 

παίρνει το όνομά τθσ χρθςιμοποιϊντασ ζνα Universal Resource Locator (URL). Πταν ο 

χριςτθσ κάνει κλικ ςε ζνα hyperlink, ο browser βρίςκει τθν διεφκυνςθ IP που ςχετίηεται με 

το URL και ςτζλνει ζνα μινυμα ςε αυτι τθ διεφκυνςθ IP ηθτϊντασ το HTML αρχείο από τθν 

ςυγκεκριμζνθ τοποκεςία ςφμφωνα με το ςφςτθμα αποκικευςθσ του server. Μόλισ λθφκεί, 

το αρχείο αυτό παρουςιάηεται ςτον browser. 

 Ζτςι το διαδίκτυο άλλαξε τον κόςμο και ζγινε το πιο ιςχυρό μζςο επικοινωνίασ. Ραρόλο 

που  ςιμερα χρθςιμοποιείται μόνο από το 39% των ανκρϊπων, ζχει αλλάξει τον τρόπο που 

διδάςκουμε και μακαίνουμε, αγοράηουμε και πουλάμε, ενθμερϊνουμε και 

ενθμερωνόμαςτε, ςυμφωνοφμε και διαφωνοφμε, ςυνεργαηόμαςτε και λφνουμε ζνα μεγάλο 

εφροσ προβλθμάτων.  
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2.4 τάδια ανάπτυξησ του WWW  
 

 

Web 1.0 (ςτατικό) 

Το 1993 ιταν μία καταλυτικι χρονιά για το WWW με τθν ειςαγωγι του Mosaic web 

browser, ο οποίοσ μποροφςε να παρουςιάςει όχι μόνο κείμενο αλλά και γραφικά. Από 

εκείνο το ςθμείο θ χριςθ του web αυξικθκε ραγδαία, παρόλο που οι περιςςότεροι χριςτεσ 

λειτουργοφςαν μόνο ςαν καταναλωτζσ περιεχομζνου και όχι ςαν παραγωγοί. Σε αυτι τθν 

πρϊιμθ περίοδο ανάπτυξθσ του web οι ιςτοςελίδεσ ιταν κυρίωσ ςτατικά ζγγραφα που 

διαβάηονταν από τον server και παρουςιάηονταν ςτουσ clients χωρίσ οι χριςτεσ να ζχουν τθ 

δυνατότθτα να ςυμβάλλουν ςτο περιεχόμενο και χωρίσ το περιεχόμενο να μπορεί να 

προςαρμοςτεί ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ του χριςτθ.  

Web 2.0 (δυναμικό) 

Γφρω ςτο 2000 άρχιςε θ δεφτερθ φάςθ ανάπτυξθσ του web με τθν αυξανόμενθ χριςθ 

τεχνολογιϊν που επζτρεπαν ςτον χριςτθ του browser να αλλθλεπιδράςει με τισ 

ιςτοςελίδεσ και να επεξεργαςτεί το περιεχόμενό τουσ. Υπάρχουν δφο τρόποι που μπορεί να 

γίνει κάτι τζτοιο, client-side scripting, και server-side scripting. 

Το client-side scripting κατορκϊνεται μζςω κϊδικα προγραμματιςμοφ που είναι 

ενςωματωμζνοσ ςτθν HTML και ςυνικωσ γράφεται ςε JavaScript. Αυτόσ ο κϊδικασ, τρζχει 

ςτον υπολογιςτι του χριςτθ χωρίσ να υπάρχει ανάγκθ να ςταλοφν επιπλζον μθνφματα ςτον 

server εξοφ και “client- side”. 

Το server-side scripting κατορκϊνεται μζςα από μθνφματα προσ τον server που 

παραπζμπουν ςε εφαρμογζσ ικανζσ να δθμιουργιςουν το HTML δυναμικά: το ζγγραφο που 

τελικά παρουςιάηεται ςτον χριςτθ είναι προςαρμοςμζνο ςτα αιτιματά του και όχι ζνα 

ζγγραφο που ανακτικθκε από ζνα αποκθκευμζνο αρχείο.  
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Social web 

Οι τεχνολογίεσ του web 2.0 βοικθςαν ςτθν δθμιουργία ενόσ μεγάλου εφρουσ κοινωνικϊν 

ιςτοςελίδων που είναι πλζον γνωςτζσ ςε όλουσ ςυμπεριλαμβανομζνων των chat rooms, 

blogs, wikis, ςχολιαςμοφσ προϊόντων και e-markets. Τϊρα πια ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα 

να προςκζςει πλθροφορίεσ ςε μία ιςτοςελίδα και με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνεί όχι 

μόνο με τον server αλλά μζςω του server και με άλλουσ χριςτεσ.  

Web 3.0 (ςημαςιολογικό) 

Κατά τθν δεκαετία του 1990 ο Berners- Lee και οι ςυνεργάτεσ του ανζπτυξαν προτάςεισ για 

ζνα ακόμθ ςτάδιο τθσ ανάπτυξθσ του web που είναι γνωςτό ωσ Semantic web 

(ςθμαςιολογικόσ ιςτόσ). Αυτι θ μακρινι ιδζα εκδόκθκε για πρϊτθ φορά ςε άρκρο το 2001 

ςτο Scientific American και ςε ζναν βακμό εφαρμόηεται ςτο ςθμερινό ςτάδιο τθσ ανάπτυξθσ 

του web που ονομάηεται αλλιϊσ web 3.0. Ρροσ το παρόν δεν μποροφμε να δοφμε ξεκάκαρα 

τι βρίςκεται πζρα από το web 3.0 υπάρχει όμωσ ζνασ πολφ χαλαρόσ οριςμόσ του επόμενου 

ςταδίου, web 4.0, που φαίνεται ςτθν εικόνα που προθγικθκε.  

Στο άρκρο τουσ το 2001 ο Berners- Lee και οι υπόλοιποι ςυγγραφείσ, παρατιρθςαν ότι ςτο 

υπάρχον web το περιεχόμενο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τουσ ανκρϊπουσ αλλά όχι από 

τισ εφαρμογζσ υπολογιςτϊν. Υπάρχουν πολλζσ εφαρμογζσ υπολογιςτϊν για εργαςίεσ όπωσ 

ο ςχεδιαςμόσ, ο προγραμματιςμόσ ι θ ανάλυςθ αλλά δουλεφουν μόνο για δεδομζνα που 

βρίςκονται ςε μία ςυγκεκριμζνθ λογικι μορφι και όχι για πλθροφορίεσ που 

παρουςιάηονται ςε κείμενο φυςικισ γλϊςςασ. Ζνασ άνκρωποσ μπορεί να ςχεδιάςει ζνα 

δρομολόγιο κοιτάηοντασ τισ ιςτοςελίδεσ που ζχουν τισ ϊρεσ των πτιςεων και τθν τοποκεςία 

των ξενοδοχείων  αλλά τα προγράμματα δεν ιταν δυνατό να εξάγουν αξιόπιςτα αυτζσ τισ 

πλθροφορίεσ από ιςτοςελίδεσ που βαςίηονταν ςε κείμενο. Ο αρχικόσ ςκοπόσ του 

ςθμαςιολογικοφ ιςτοφ είναι να παρζχει πρότυπα μζςω των οποίων οι άνκρωποι κα 

μποροφν να δθμοςιεφουν ζγγραφα που περιζχουν δεδομζνα επιτρζποντασ ςτα 

προγράμματα να ςυνδυάηουν δεδομζνα από πολλζσ βάςεισ δεδομζνων, όπωσ ακριβϊσ 

ζνασ άνκρωποσ μπορεί να ςυνδυάςει πλθροφορίεσ από πολλά κείμενα προκειμζνου να 

λφςει ζνα πρόβλθμα ι να εκτελζςει μία λειτουργία.  

 

2.5 Ιςτορία web API 

Από τεχνολογικι ςκοπιά, τα APIs είναι ζνα μζροσ από αυτό που οι επιχειριςεισ  κα 

ανζφεραν ωσ Service Oriented Architecture (SOA). Τα APIs δεν είναι κάτι καινοφριο. Αλλά 

γφρω ςτο 2000 ζνα μζροσ των πειραματιςμϊν πάνω ςτα SOP άφθςαν τισ επιχειριςεισ και 

βρικαν πιο γόνιμο ζδαφοσ ςτον κόςμο των start-ups.  

Σιμερα, το 2014 υπάρχουν εμφανείσ τεχνικοί λόγοι για τουσ οποίουσ τα web APIs βρίςκουν 

επιτυχία ςε επιχειριςεισ όλων των ειδϊν και μεγεκϊν ακόμα και μζςα ςτθν κυβζρνθςθ. 

Αλλά δεν είναι όλοι οι λόγοι για τθν επιτυχία τουσ τεχνικοί. Υπάρχουν πολλζσ άλλεσ, 

λιγότερο προφανείσ, πτυχζσ των web APIs που ζχουν ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθν επιτυχία 

τουσ. Τουσ λόγουσ αυτοφσ μποροφμε να μάκουμε μελετϊντασ προςεκτικά το παρελκόν και 

κατανοϊντασ γιατί μερικζσ καινοτομίεσ πάνω ςτα web APIs ιταν επιτυχθμζνεσ.  



23 
 

Το 2014, πρζπει να είμαςτε ςίγουροι ότι χρθςιμοποιοφμε τισ καλφτερεσ πρακτικζσ από 

αυτζσ που ζχουν εμφανιςτεί τα τελευταία 14 χρόνια αλλά και να μθν αγνοιςουμε μερικζσ 

κρίςιμεσ παραμζτρουσ που ςυνζβαλλαν ςτθν επιτυχία οριςμζνων εκ των πρϊτων παρόχων 

APIs όπωσ θ Amazon, θ Salesforce, το  Ebay και το Twitter – πολλά από τα οποία 

λειτουργοφν ακόμθ. 

Ανατρζχοντασ ςτο παρελκόν μποροφμε να αρχίςουμε να παρατθροφμε πρότυπα που 

κακόριςαν τθν βιομθχανία. Ρρότυπα που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν αλλά και αυτά που 

πρζπει να αποφευχκοφν.  

 

2.5.1 Εμπόριο 
 

Μόλισ οι πρϊτεσ ςελίδεσ .COM εμφανίςτθκαν, οι πλατφόρμεσ αναηθτοφςαν νζουσ τρόπουσ 

να ςυνδζουν τα προϊόντα με τισ ιςτοςελίδεσ θλεκτρονικοφ εμπορίου και τα web APIs τα 

οποία βαςίςτθκαν πάνω ςτθν ιδθ υπάρχουςα υποδομι HTTP αποδείχκθκαν το ςωςτό 

εργαλείο για αυτό τον ςκοπό.  

Ζχοντασ αυτό ςτο μυαλό, ζνασ αρικμόσ καινοτόμων τεχνικϊν κακόριςε τισ πρϊτεσ χριςεισ 

των APIs για πωλιςεισ και διαχείριςθ εμπορίου ξεκινϊντασ μία δεκαετι εξζλιξθ που τϊρα 

καλοφμε ωσ πρϊιμθ ιςτορία των web APIs.  

Τα APIs παρά τθν αρχικι τουσ επιτυχία, δεν κα ζφταναν ςτθν ωριμότθτα χωρίσ επιπλζον 

κρίςιμα ςτοιχεία που κα αποδεικνφονταν εξίςου ςθμαντικά με ςτοιχεία του εμπορίου όπωσ 

τα προϊόντα, οι πλθρωμζσ και οι πωλιςεισ. 

SalesForce 

Στισ 7 Φεβρουαρίου 2000 το Salesforce.com εμφανίςτθκε επιςιμωσ ςτο ςυνζδριο IDG 

Demo 2000. 

Το Salesforce.com παρουςίαςε τον βαςιςμζνο ςτο διαδίκτυο αυτοματιςμό πωλιςεων ωσ 

«διαδικτυακι υπθρεςία». Τα APIs γραμμζνα ςε XML ιταν μζροσ του Salesforce.com από 

τθν πρϊτθ κιόλασ μζρα. Το Salesforce.com αναγνϊριςε ότι οι πελάτεσ επικυμοφν να 

μοιράηονται δεδομζνα ανάμεςα ςε εφαρμογζσ διαφορετικϊν επιχειριςεων και τα APIs 

ιταν ο τρόποσ για τθν υλοποίθςθ αυτισ τθσ ανάγκθσ.  
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Ο Marc R. Benioff, ιδρυτισ και πρόεδροσ του Salesforce.com ανζφερε: «Το Salesforce.com 

είναι θ πρϊτθ λφςθ που πραγματικά αξιοποιεί το διαδίκτυο και προςφζρει τθν 

λειτουργικότθτα του λογιςμικοφ που διακζτουν μεγάλεσ επιχειριςεισ με μικρότερο 

κόςτοσ».  

Το Salesforce.com ιταν ο πρϊτοσ πάροχοσ που χρθςιμοποιϊντασ web εφαρμογζσ και APIs 

κατάφερε να προςφζρει αυτό που ςιμερα ονομάηουμε Λογιςμικό ωσ Υπθρεςία (Software-

as-a-Service).  

Ebay 

Στισ 20 Νοεμβρίου 2000 το eBay παρουςίαςε το eBay Application Program Interface (API) 

μαηί με το αντίςτοιχο πρόγραμμα για τουσ προγραμματιςτζσ (eBay Developers Program). 

Το eBay API αρχικά διανεμικθκε ςε ζναν περιοριςμζνο αρικμό προγραμματιςτϊν και 

ςυνεταίρων του eBay. 

Ππωσ αναφζρεται ςτο eBay, «το νζο μασ API ζχει τθ δυνατότθτα να φζρει επανάςταςθ ςτον 

τρόπο που οι άνκρωποι ςυναλλάςςονται ςτο eBay και να αυξιςει τθν ποςότθτα των 

ςυναλλαγϊν ςτθν ιςτοςελίδα, κάνοντασ διακζςιμα τα εργαλεία που οι προγραμματιςτζσ 

χρειάηονται για να δθμιουργιςουν εφαρμογζσ βαςιςμζνεσ ςτθν τεχνολογία του eBay. 

Ριςτεφουμε ότι το eBay τελικά κα ενςωματωκεί ςε πολλζσ υπάρχουςεσ ιςτοςελίδεσ όπωσ 

και ςε μελλοντικζσ επιχειριςεισ θλεκτρονικοφ εμπορίου». 

 

Το API του eBay ιταν μία απάντθςθ ςτον αυξανόμενο αρικμό εφαρμογϊν που ιδθ 

βαςίηονταν ςτθν ιςτοςελίδα του νόμιμα ι παράνομα. Το API είχε ςτόχο να τυποποιιςει το 

πϊσ οι εφαρμογζσ ενοποιοφνταν με το eBay και να κάνει ευκολότερο ςε ςυνεργάτεσ και 

προγραμματιςτζσ να δθμιουργιςουν μία επιχείρθςθ γφρω από το eBay.  

Το eBay κεωρείται ο θγζτθσ ςτθν ςφγχρονθ περίοδο των web APIs και των web υπθρεςιϊν 

και διακζτει ζνα από τα πιο επιτυχθμζνα ςυςτιματα για προγραμματιςτζσ.  
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2.5.2 Κοινωνικά 
 

Κακϊσ οι εμπορικζσ πλατφόρμεσ που βαςίηονταν ςε APIs εξακολουκοφςαν να εξελίςςονται 

και να κατανοοφν τουσ καλφτερουσ τρόπουσ για να χρθςιμοποιοφν APIs, ζνα νζο είδοσ 

πλατφόρμασ εμφανίςτθκε ςτον τομζα περιεχομζνου και επικοινωνίασ μζςω διαδικτφου. Θ 

πλατφόρμα αυτι είχε ςτο κζντρο τθσ τον χριςτθ και ζναν πολφ κοινωνικό χαρακτιρα.  

Θ δθμοςίευςθ περιεχομζνου που παράγεται από τουσ χριςτεσ, θ ανταλλαγι web links, 

φωτογραφιϊν και άλλων ςτοιχείων μζςω APIs εμφανίςτθκε με τθ δθμιουργία νζων 

κοινωνικϊν δικτφων ανάμεςα ςτο 2003 και το 2006. Αυτι ιταν μια νζα εποχι για τα APIs 

που δεν είχε να κάνει με χριματα αλλά με ςυνδζςεισ.  

Αυτά τα νζα κοινωνικά δίκτυα που βαςίηονταν ςε APIs κα ζφταναν τθν τεχνολογία ςε νζα 

υψθλά επίπεδα και κα διαβεβαίωναν ότι οι νζεσ εφαρμογζσ από εδϊ και ςτο εξισ κα ζχουν 

κοινωνικά χαρακτθριςτικά που κα κακορίηονται από τα APIs τουσ.  

Ο κοινωνικόσ χαρακτιρασ ιταν ζνα ςθμαντικό ςυςτατικό που ζλειπε από τθν βιομθχανία 

των APIs. 

Del.icio.us 

Το Del.icio.us είναι μία υπθρεςία για τθν αποκικευςθ, τθν ανταλλαγι και τθν εφρεςθ 

θλεκτρονικϊν ςελιδοδεικτϊν για ιςτοςελίδεσ που ιδρφκθκε από τθν Jousha Schachter το 

2003. 

Το del.icio.us εφάρμοηε ζνα πολφ απλό ςφςτθμα ετικετϊν που επζτρεπε ςτουσ χριςτεσ να 

οργανϊνουν τουσ ςελιδοδείκτεσ τουσ με ζναν λογικό τρόπο, αλλά ταυτόχρονα εδραίωςε 

ζνα είδοσ ομοιομορφίασ ςε αυτι τθ διαδικαςία ανάμεςα ςτουσ χριςτεσ τθσ πλατφόρμασ. 

Αυτό αποδείχκθκε ζνα πολφ ιςχυρό μζςο για τθν ςφνταξθ καταλόγων και τθν ανταλλαγι 

web links.  

 

Θ καινοτόμα μζκοδοσ δθμιουργίασ ετικετϊν επζτρεπε να ανακτιςει κανείσ μία λίςτα 

ςελιδοδεικτϊν χρθςιμοποιϊντασ το URL http://del.icio.us/tag/[tagname]/ . Επομζνωσ αν 

http://del.icio.us/tag/%5btagname%5d/


26 
 

κάποιοσ ζψαχνε για ςελιδοδείκτεσ ςχετικοφσ με αεροπλάνα κα μποροφςε γράφοντασ 

http://del.icio.us/tag/airplane/ να πάρει (GET) τθ λίςτα  με όλουσ τουσ ςελιδοδείκτεσ με τθν 

ετικζτα αεροπλάνα. Ιταν μία απλι διαδικαςία. 

Σχετικά με τθν προγραμματιςτικι διεπαφι, το API ιταν ενςωματωμζνο μζςα ςτθν 

ιςτοςελίδα δθμιουργϊντασ μία «αόρατθ» εμπειρία για τον χριςτθ. Αν κάποιοσ ικελε τθν 

ετικζτα airplane μζςω HTML ζγραφε http://del.icio.us/tag/airplane/, αν ικελε RSS ζγραφε 

http://del.icio.us/rss/tag/airplane/ και αν ικελε XML μορφι ζγραφε 

http://del.icio.us/api/tag/airplane/. Αυτό όμωσ ζχει αλλάξει ςτθ νζα μορφι του Delicious 

API.  

Το del.icio.us ιταν το πρϊτο παράδειγμα του πϊσ το διαδίκτυο μπορεί να φζρει 

περιεχόμενο ςε HTML ι ταυτόχρονα ςε RSS και XML χρθςιμοποιϊντασ μία δομι για URL 

που ιταν απλι και κατανοθτι από τον άνκρωπο. Αυτι θ προςζγγιςθ ςτθν ανταλλαγι 

ςελιδοδεικτϊν ζκεςε τθ βάςθ για μελλοντικά APIs, εφκολα ςτθν κατανόθςθ για τουσ 

προγραμματιςτζσ αλλά και για  τουσ απλοφσ χριςτεσ. Οποιοςδιποτε λίγο εξοικειωμζνοσ 

χριςτθσ μποροφςε εφκολα να αναλφςει το RSS ι το XML και να αναπτφξει εφαρμογζσ και 

widgets ςχετικζσ με το περιεχόμενο του del.icio.us.  

Το del.icio.us ζχει πουλθκεί δφο φορζσ λόγω τθσ δθμοτικότθτάσ του. Αρχικά ςτθν Yahoo! το 

2005 και ςτθ ςυνζχεια ςτο AVOS Systems το 2011. Ιταν μία από τισ βαςικζσ πλατφόρμεσ 

που ειςιλκαν ςτθν κοινωνικι εποχι των APIs και εδραίωςαν τθν ανταλλαγι μζςω APIs ωσ 

ςθμαντικό ςτοιχείο τουσ. Τζλοσ μασ ζδειξε ότι το απλό πρζπει να κυριαρχεί ςτον ςχεδιαςμό 

των  APIs.  

Flickr 

Τον Φεβρουάριο του 2004 εμφανίςτθκε μία νζα δθμοφιλισ ιςτοςελίδα για ανταλλαγι 

φωτογραφιϊν, το Flickr. Ζξι μινεσ αργότερα παρουςιάςτθκε το κακόφθμο πλζον API του 

και άλλουσ ζξι μινεσ μετά αγοράςτθκε από τθν Yahoo! 

Το Flickr είχε ςχεδιαςτεί αρχικά ωσ online παιχνίδι αλλά γριγορα εξελίχκθκε ςε μία 

κοινωνικι μορφι ανταλλαγισ φωτογραφιϊν.  

 

Θ εμφάνιςθ των RESTful APIs βοικθςε το Flickr ςτο να 

γίνει γριγορα θ πλατφόρμα από τθν οποία επζλεγαν 

εικόνεσ τα πρϊτα blogs και τα κοινωνικά δίκτυα, 

επιτρζποντασ ςτουσ χριςτεσ να τισ ενςωματϊνουν 

εφκολα. 

Το Flickr API είναι θ βάςθ πίςω από το BizDev 2.0, ζναν 

όρο που επινοικθκε από τθν Caterina Fake, ςυνιδρυτι 

του Flickr. Το Flickr δεν μποροφςε να ανταπεξζλκει ςτθ ηιτθςθ των υπθρεςιϊν του και ζτςι 

δθμιοφργθςε το API ςαν ζνα μζςο self-service για να ανταποκρικεί ςτθν επιχειρθματικι 

ανάπτυξθ.  

http://del.icio.us/tag/airplane/
http://del.icio.us/tag/airplane/
http://del.icio.us/rss/tag/airplane/
http://del.icio.us/api/tag/airplane/
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Οι βαςικζσ ζννοιεσ που εδραιϊκθκαν από το Flickr μζςω του API του προϊκθςαν τθν 

εταιρία και οδιγθςαν ςτθν εξαγορά τθσ από τθν Yahoo!. Θ επιχειρθματικι ανάπτυξθ 

χρθςιμοποιϊντασ API ζχει ενςωματωκεί ςτθν φιλοςοφία των επιχειριςεων μετατρζποντάσ 

τα ςε κάτι όχι μόνο τεχνικό. Τα APIs ζγιναν το μζςο που κάκε εταιρία κα μποροφςε να 

χρθςιμοποιιςει ϊςτε να εδραιϊςει ςυναλλαγζσ με τουσ ςυνεργάτεσ τθσ και το κοινό. 

Υπιρχε όμωσ ακόμα μζλλον μζχρι τθν ωρίμανςθ τουσ.  

Facebook 

Στισ 15 Αυγοφςτου 2006 το Facebook παρουςίαςε τθν πολυαναμενόμενθ πλατφόρμα για 

προγραμματιςτζσ και το API του. Θ ζκδοςθ 1.0 του Facebook Development Platform ζδωςε 

τθν δυνατότθτα ςτουσ προγραμματιςτζσ να ζχουν πρόςβαςθ ςε φίλουσ, φωτογραφίεσ, 

εκδθλϊςεισ και πλθροφορίεσ προφίλ από το Facebook.  

Το API χρθςιμοποιοφςε REST και ο κϊδικασ ιταν διακζςιμοσ ςε μορφι XML ακολουκϊντασ 

κοινζσ προςεγγίςεισ με άλλουσ παρόχουσ κοινωνικϊν API τθσ εποχισ. 

 

Σχεδόν αμζςωσ οι προγραμματιςτζσ άρχιςαν να δθμιουργοφν κοινωνικζσ εφαρμογζσ και 

παιχνίδια με τα νζα εργαλεία που είχαν ςτθ διάκεςι τουσ.  

Το Facebook Development Platform ζδωςε ςτο Facebook πλεονζκτθμα απζναντι ςτον 

δθμοφιλι ανταγωνιςτι του, το MySpace, και το εδραίωςε ωσ τθν κορυφαία πλατφόρμα 

κοινωνικϊν παιχνιδιϊν με παιχνίδια όπωσ το Farmville.  

Αν και το API όπωσ και θ πλατφόρμα του Facebook κεωροφνται από πολλοφσ 

προγραμματιςτζσ αςτακι, ςυνεχίηουν να διαδραματίηουν ζναν ςθμαντικό ρόλο ςτθν 

εξζλιξθ τθσ πλατφόρμασ με εφαρμογζσ και ςυνεργαςίεσ που ειςάγουν νζα χαρακτθριςτικά 

και προςφζρουν νζεσ εμπειρίεσ ςτο Facebook.  

Twitter 

Στισ 20 Σεπτεμβρίου του 2006 το Twitter μασ ςφςτθςε το 

Twitter API. 

Πμοια με τθ δθμιουργία του eBay API, το Twitter API 

δθμιουργικθκε για να ανταποκρικεί ςτθν αυξανόμενθ 

χριςθ του Twitter από αυτοφσ που εκμεταλλεφονταν τθν 

ιςτοςελίδα και δθμιουργοφςαν πλαςτά APIs. Το Twitter 

ζδωςε το Twitter API μζςα από μία REST διεπαφι 
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χρθςιμοποιϊντασ JSON και XML. 

Αρχικά, το Twitter χρθςιμοποιοφςε Basic Auth για τθν πιςτοποίθςθ του API του κάτι που 

μετά από τζςςερα περίπου χρόνια κατζλθξε ςτο κακόφθμο πια Twitter OAuth Apocalypse. 

Τότε το Twitter ανάγκαςε όλουσ όςουσ χρθςιμοποιοφςαν το API να ςτραφοφν ςε OAuth.  

 Σε τζςςερα χρόνια το API του Twitter είχε γίνει το κζντρο αμζτρθτων πελατϊν desktop, 

εφαρμογϊν για κινθτά, web εφαρμογϊν και επιχειριςεων – ακόμα και από το ίδιο το 

Twitter ςτο iPhone, iPad, και ςτισ Android εφαρμογζσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του.  

Το Twitter είναι μία από τισ πιο ςθμαντικζσ πλατφόρμεσ API που είναι διακζςιμεσ, 

δείχνοντασ τι είναι δυνατό να ςυμβεί όταν μία υπερβολικά απλι πλατφόρμα κάνει ζνα 

πράγμα καλά, ςτθ ςυνζχεια επιτρζψει τθν πρόςβαςθ ςε αυτι μζςω API και αφιςει ζνα 

ςφςτθμα από APIs να αναπτυχκεί γφρω τθσ. 

 

2.5.3 Επιχειρήςεισ και marketing 
 

Κακϊσ τα APIs εξελίχκθκαν από εμπορικά ςε κοινωνικά ιταν ξεκάκαρο ότι θ βιομθχανία κα 

χρειαηόταν κάποια προτυποποίθςθ, ειςάγοντασ οριςμζνεσ κοινζσ επιχειρθματικζσ 

πρακτικζσ. Θ βιομθχανία χρειαηόταν να προτυποποιιςει πωσ τα APIs αναπτφςςονται όπωσ 

και να παράςχει μία προϊκθςθ προϊόντων ϊςτε να κάνει γνωςτζσ τισ δυνατότθτεσ των APIs 

και των κοινϊν επιχειρθματικϊν πρακτικϊν.  

Θ εδραίωςθ των κοινϊν επιχειρθματικϊν και προωκθτικϊν τεχνικϊν χρειάςτθκε μεγάλθ 

προςπάκεια εκ μζρουσ των APIs. Υπάρχουν δφο διαφορετικά καινοτόμα APIs ανάμεςα ςτο 

2005 και το 2012 που ξεχϊριςαν και όριςαν τθν βιομθχανία των API που γνωρίηουμε 

ςιμερα. 

ProgrammableWeb 

Τον Λοφλιο του 2005 ο John Musser ίδρυςε το ProgrammableWeb, ίςωσ τον ςθμαντικότερο 

παράγοντα τθσ ιςτορίασ των APIs . Σφμφωνα με τθν περιγραφι που δινόταν ςτθν 

ιςτοςελίδα: «το ProgrammableWeb είναι μία ιςτοςελίδα -πλατφόρμα αναφοράσ και  blog, 

το οποίο παρζχει νζα, πλθροφορίεσ και πόρουσ για τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν 

χρθςιμοποιϊντασ το Web 2.0 APIs.  Ξεκίνθςα αυτι τθν ιςτοςελίδα επειδι δεν μποροφςα να 

βρω αυτό που ζψαχνα. Ζνα ςθμείο εκκίνθςθσ βαςιςμζνο ςτθν τεχνολογία για τθν ανάπτυξθ 

θλεκτρονικϊν πλατφόρμων. Αν και δεν υπάρχουν εγγυιςεισ επιτυχίασ, τθν τελευταία φορά 

που ξεκίνθςα μία ιςτοςελίδα αναφοράσ ζγινε θ πιο δθμοφιλισ του Google ςτοv 

ςυγκεκριμζνο τομζα. Δεδομζνου ότι θ νζα ιςτοςελίδα κα είναι μία ςυλλογικι προςπάκεια, 

με περιεχόμενο και από το κοινό, ίςωσ αυτό να τθν κάνει δθμοφιλι.» John Musser  
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Το αρχικό post του Musser ςχετικά με το γιατί ξεκίνθςε το ProgrammableWeb είναι 

χαρακτθριςτικό: “Γιατί; Επειδι το να πάμε από μία ιςτοςελίδα ςε μία θλεκτρονικι 

πλατφόρμα είναι ςθμαντικό ηιτθμα.”  

Τα web APIs είναι ςθμαντικό ηιτθμα. Είτε ζχει να κάνει με κοινωνικά δίκτυα, με 

διακυβζρνθςθ, με το ςφςτθμα υγείασ είτε με τθν εκπαίδευςθ, το να υπάρχει μια 

πλατφόρμα που να διακζτει πόρουσ και δεδομζνα κα είναι κακοριςτικό ςτο πωσ το 

εμπόριο και θ κοινωνία κα λειτουργοφν από εδϊ και ςτο εξισ.  

Ο Musser πιρε μία απόφαςθ να δείξει RESTful προςεγγίςεισ ςτθν δθμιουργία APIs ςε 

αντίκεςθ με τισ προςπάκειεσ που γίνονταν για Service Oriented Architecture (SOA) και web 

υπθρεςίεσ πολφ πριν το REST φτάςει ωσ τθν Silicon Valley.  

Κακϊσ διαςχίηουμε το 2014, μία χρονιά ςτθν οποία τα APIs ζχουν γίνει αρκετά 

ςυνθκιςμζνα, οφείλουμε πολλά ςτο ProgrammableWeb κακϊσ τα όςα ανζφεραν οι ιδρυτζσ 

του ιταν καίρια ςτο να ποςοτικοποιιςουμε και να ορίςουμε τθν βιομθχανία των APIs.  

Mashery 

Τον Νοζμβριο του 2006 το Mashery, ο πρϊτοσ πάροχοσ υπθρεςιϊν ςχετικϊν με API ζκανε 

τθν εμφάνιςι του και παρείχε υποςτιριξθ μζςω εγγράφων και ζλεγχο πρόςβαςθσ για 

επιχειριςεισ που ικελαν να προςφζρουν ανοιχτά ι ιδιωτικά APIs.  

Αυτι τθ χρονικι ςτιγμι, το 2006, τα APIs μεταφζρονται από τα κοινωνικά δίκτυα ςε 

προγραμματιςμό ςε cloud με τθν δθμιουργία του Amazon Web Services. Ιταν ξεκάκαρο ότι 

ο κόςμοσ των web APIs γινόταν πραγματικόσ και δίνονταν ευκαιρίεσ ςε επιχειριςεισ να 

προςφζρουν τθν διαχείριςθ APIs ωσ υπθρεςία.  
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Ενϊ υπιρχαν εργαλεία για τθν ανάπτυξθ APIs, δεν υπιρχε ςτακερι προςζγγιςθ για τθν 

διαχείριςθ τθσ ανάπτυξισ τουσ. Το Mashery ιταν το πρϊτο που παρείχε ζνα ςυγκεκριμζνο 

ςφνολο υπθρεςιϊν ςτουσ παρόχουσ των APIs, που κα ζκετε τθ βάςθ για τθν περαιτζρω 

ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ των APIs.  

 

Χρειάςτθκαν ςχεδόν ζξι ακόμθ χρόνια μζχρι θ βιομθχανία των APIs να είναι ζτοιμθ να 

δεχκεί αυτό το  οποίο το Mashery μποροφςε να τθσ προςφζρει.  

Θ κατάςταςθ των APIs που επικρατεί ςιμερα οφείλεται ςε καινοτομίεσ πάνω ςτο εμπόριο 

όπωσ το SalesForce και το Amazon, ςε κοινωνικζσ καινοτομίεσ όπωσ το Flickr και το delicious 

αλλά και ςτο Mashery το οποίο όριςε αυτό που ςιμερα ονομάηουμε επιχειριςεισ των APIs.  

To 2013 το Mashery αγοράςτθκε από τθν Intel. 

 

2.5.4 Χαρτογράφηςη 
 

Ζνασ άλλοσ καινοτόμοσ των APIs είδε τθν ανάγκθ να παρζχει ςτουσ προγραμματιςτζσ web 

ζναν απλό χάρτθ ςε JavaScript που κα μποροφςε να βοθκιςει ςτθν online πλοιγθςθ, ςτθν 

τοποκζτθςθ περιεχομζνου αλλά και ςτθν πλοιγθςθ ςτον πραγματικό κόςμο.  

Οι προγραμματιςτζσ είδαν αμζςωσ τθν δυνατότθτα που κα παρείχαν οι ενςωματωμζνοι 

χάρτεσ και βρικαν τρόπουσ ϊςτε να χρθςιμοποιιςουν τουσ διακζςιμουσ πόρουσ για να 

δθμιουργιςουν επικυμθτά χαρακτθριςτικά για τουσ χριςτεσ, επικεντρωμζνα ςτθν επίλυςθ 

προβλθμάτων που αντιμετωπίηουμε κακθμερινά.  

Αυτι θ πρϊιμθ χριςθ των APIs ςτο να παρζχουν εργαλεία χαρτογράφθςθσ αλλά και 

υπθρεςίεσ ςε προγραμματιςτζσ ζκεςαν τθ βάςθ για τθν ερχόμενθ περίοδο των APIs ςτα 

κινθτά.  
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Google Maps 

Στισ 29 Λουνίου 2006 θ Google παρουςίαςε το Google Maps API που επζτρεπε ςτουσ 

προγραμματιςτζσ να ειςάγουν τουσ χάρτεσ τθσ Google ςτθν ιςτοςελίδα τουσ 

χρθςιμοποιϊντασ JavaScript. 

Το API εμφανίςτθκε δειλά ζξι μινεσ μετά από τθν κυκλοφορία του Google Maps ωσ 

εφαρμογι και ιταν μία απάντθςθ ςτισ εφαρμογζσ που αναπτφςςονταν και «ζκλεβαν» τθν 

αρχικι εφαρμογι. Το Google Maps ζγινε αμζςωσ τόςο δθμοφιλζσ που προγραμματιςτζσ 

ζςπαςαν το JavaScript και δθμιοφργθςαν εφαρμογζσ όπωσ το housingmaps.com και το 

chicagocime.org. Θ ηιτθςθ για πλθροφορίεσ ςχετικά με το «ςπάςιμο» του Google Maps 

ιταν τόςο μεγάλθ που εκδόκθκαν βιβλία όπωσ το Mapping Hacks και το Google Hacks. 

Το API του Google Maps ξεκίνθςε μία προςπάκεια για τθν ζνωςθ διαφορετικϊν APIs μζςω 

των δεδομζνων τοποκεςίασ που κατείχε και ωσ ςιμερα ζχουν δθμιουργθκεί πάνω από 

2000 τζτοιεσ ενϊςεισ. 

Το API παρουςιάηει τθν μεγάλθ αξία των γεωγραφικϊν 

δεδομζνων αλλά και των APIs που ςχετίηονται με 

χαρτογράφθςθ κακϊσ και τθ δφναμθ των χρθςτϊν ςτο να 

επθρεάςουν τον τρόπο χριςθσ ενόσ API. Ο Lars Rasmussen, ο 

αρχικόσ προγραμματιςτισ του Google Maps ςχολίαςε πόςα 

ζμακε από τουσ υπόλοιπουσ προγραμματιςτζσ βλζποντασ πϊσ 

«ζςπαγαν» τθν εφαρμογι ςε πραγματικό χρόνο και πωσ 

χρθςιμοποιοφςαν όςα μάκαιναν και τα εφάρμοηαν ςτα APIs 

που γνωρίηουμε ςιμερα. 

Λίγεσ εταιρίεσ ζχουν τουσ πόρουσ να αντιμετωπίςουν ζνα πρόβλθμα όπωσ θ χαρτογράφθςθ 

των πόρων τθσ γθσ και να δθμιουργιςουν ζνα επαναχρθςιμοποιιςιμο API όπωσ ζκανε θ 

Google. Θ Google ζχει διαδραματίςει πολλοφσ ρόλουσ ςτο να προχωριςει ο χϊροσ των APIs 

όμωσ το Google Maps ζπαιξε ζναν κακοριςτικό ρόλο ςε ολόκλθρθ τθν ιςτορία των APIs. 

 

2.5.5 Cloud computing 
 

Κακϊσ τα APIs διζδιδαν τον κοινωνικό τουσ χαρακτιρα θ Amazon είδε τθν δυναμικι μιασ 

RESTful προςζγγιςθσ ςτο business και εςωτερίκευςε και είδε τα APIs με ζναν τρόπο που 

κανείσ μζχρι τότε δεν είχε δει. Δθμιοφργθςε μια προςζγγιςθ ςτθν χριςθ των APIs που ιταν 

πολφ πάνω από το θλεκτρονικό εμπόριο και άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο 

προγραμματίηουμε.  

Θ Amazon εξζλιξε τον τρόπο με τον οποίο δθμιουργοφμε εφαρμογζσ ςτο διαδίκτυο με το να 

κζςει τα APIs ςε λειτουργία. Αυτό που τϊρα ονομάηουμε cloud computing άλλαξε τα πάντα 

και ζκανε δυνατι τθν επικράτθςθ των APIs ςε κινθτά, tablets και αιςκθτιρεσ.  

Το cloud computing ιταν ζνα βαςικό ςυςτατικό που ζλειπε από τθν βιομθχανία των APIs. 
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Amazon S3 

Τον Μάρτιο του 2006 θ Amazon παρουςίαςε μία νζα υπθρεςία που ιταν εντελϊσ 

διαφορετικι από τθν ιςτοςελίδα του βιβλιοπωλείου τθσ Amazon που γνωρίηαμε. Ιταν μία 

νζα προςπάκεια τθσ Amazon: μία υπθρεςία που παρείχε αποκθκευτικό χϊρο ςτο διαδίκτυο 

και ονομαηόταν Amazon S3. 

Το Amazon S3 παρείχε μία απλι διεπαφι που μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για τθν αποκικευςθ και τθν ανάκτθςθ 

οποιαςδιποτε ποςότθτασ δεδομζνων, οποτεδιποτε και 

από οπουδιποτε ςτο διαδίκτυο. Ζδινε ςτουσ 

προγραμματιςτζσ πρόςβαςθ ςτθν ίδια αξιόπιςτθ, γριγορθ 

και φκθνι υποδομι αποκικευςθσ δεδομζνων που θ ίδια 

θ Amazon χρθςιμοποιοφςε για να τρζχει τισ διάφορεσ 

ιςτοςελίδεσ τθσ.  

Το Amazon S3 ι Simple Storage Service αρχικά ιταν μόνο 

ζνα API. Δεν διζκετε διεπαφι ςτο web οφτε εφαρμογι ςε κινθτό. Ιταν ζνα απλό RESTful 

API που επζτρεπε εντολζσ PUT και GET με αντικείμενα ι αρχεία.  

Οι προγραμματιςτζσ που χρθςιμοποιοφςαν το Amazon S3 API χρεϊνονταν 0,15$ ανά 

Gigabyte ανά μινα για να αποκθκεφουν δεδομζνα ςτο ςφννεφο.  

Με αυτό τον νζο τφπο API και μοντζλου πλθρωμϊν θ Amazon ειςιγαγε ζναν νζο τφπο 

προγραμματιςμοφ που τϊρα είναι γνωςτόσ ωσ cloud computing. Αυτό το γεγονόσ ςιμαινε 

ότι τα APIs δεν ιταν πια μόνο για δεδομζνα ι απλζσ λειτουργίεσ. Τϊρα μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για να παράςχουν υπολογιςτικι υποδομι.  

 

Amazon EC2 

Τον Αφγουςτο του 2006 λίγο μετά από τότε που θ Amazon είχε παρουςιάςει τθν νζα τθσ 

υπθρεςία Amazon S3, παρουςίαςε μία ακόμα υπθρεςία ςχετικι με cloud computing που 

ονομάηεται Amazon EC2 ι Elastic Compute Cloud. 

Το Amazon EC2 παρζχει υπολογιςτικι χωρθτικότθτα με 

μεταβαλλόμενο μζγεκοσ ςτο ςφννεφο, επιτρζποντασ ζτςι 

ςτουσ προγραμματιςτζσ να χρθςιμοποιοφν διαφορετικά 

μεγζκθ από εικονικοφσ servers μζςα ςτα κζντρα δεδομζνων 

τθσ Amazon. 

Ππωσ ο προκάτοχόσ του Amazon S3, ζτςι και το Amazon EC2 

ιταν απλά ζνα RESTful API. Θ Amazon δεν παρείχε διεπαφι 

ςτο web για τα επόμενα τρία χρόνια. 

Χρθςιμοποιϊντασ το API του Amazon EC2 οι προγραμματιςτζσ μποροφςαν να 

χρθςιμοποιιςουν μικροφσ, μεγάλουσ και πολφ μεγάλουσ servers και πλιρωναν για κάκε 

ϊρα που ο server ζτρεχε. 
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Το Amazon EC2 ςυνδυαςμζνο με το Amazon S3 παρείχαν τθν πλατφόρμα για τθν επόμενθ 

γενιά προγραμματιςμοφ ζχοντασ ςτον πυρινα τουσ APIs. 

 

2.5.6 Κινητά 
 

Με τθν ειςαγωγι του iPhone και των Android smart phones, τα APIs εξελίχκθκαν από το 

ιςχυρό θλεκτρονικό εμπόριο, τα κοινωνικά δίκτυα και τον προγραμματιςμό ςε ςφννεφο 

ϊςτε να παρζχουν ςθμαντικοφσ πόρουσ ςτα κινθτά μασ τθλζφωνα, που γριγορα ζγιναν 

κοινότοπα ςε όλο τον κόςμο.  

Τα APIs κάνουν τουσ πόρουσ τροποποιιςιμουσ, φορθτοφσ και κατανεμθμζνουσ, 

μετατρζποντάσ τουσ ςε ζνα μζςο για τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν για κινθτά και tablets όλων 

των μεγεκϊν.  

Μία μικρι ομάδα από πλατφόρμεσ βαςιςμζνεσ ςε APIs ζχουν κερδίςει τθν προτίμθςθ των 

προγραμματιςτϊν και των τελικϊν καταναλωτϊν μζςα από τισ εφαρμογζσ που 

αναπτφςςουν. 

Foursquare 

Τον Μάρτιο του 2009 το Foursquare παρουςιάςτθκε ςτο 

SXSW διαδραςτικό φεςτιβάλ ςτο Austin TX. 

Το Foursquare είναι μία πλατφόρμα για κινθτά θ οποία 

βαςίηεται ςε τοποκεςίεσ κάνοντασ ζτςι τθν εξερεφνθςθ μιασ 

πόλθσ πιο ενδιαφζρουςα. Οι χριςτεσ μοιράηονται το που 

βρίςκονται με τουσ φίλουσ τουσ κάνοντασ check in μζςω 

εφαρμογισ ςε smart phone ι μζςω SMS και ζτςι 

ςυγκεντρϊνουν πόντουσ και κερδίηουν εικονικά εμβλιματα. 

Τον Νοζμβριο του 2009 μετά από τισ πρϊτεσ επενδφςεισ από επενδυτζσ όπωσ οι Union 

Square Ventures και O’Reilly Alpha Tech Ventures το Foursquare παρουςίαςε το API του.  

Τθν περίοδο που εμφανίςτθκε το API, το Foursquare είχε ζνα εντυπωςιακό ςφνολο από 

εφαρμογζσ που είχαν αναπτυχκεί από ςυνεργάτεσ του ςυμπεριλαμβανομζνθσ μιασ 

εφαρμογισ Android και μίασ εικονικισ πραγματικότθτασ με τθν Layar. 

Ραρά τον αυξανόμενο ανταγωνιςμό από το καινοτόμο Gowalla και από ςθμαντικζσ εταιρίεσ 

όπωσ το Facebook και θ Google, το Foursquare εμφανίςτθκε ωσ θ κφρια πλατφόρμα από 

κινθτά για να μοιράηεται κανείσ το μζροσ που βρίςκεται και να κάνει check in.   

Instagram 

Στισ 6 Οκτωβρίου 2010 το Instagram παρουςίαςε τθν εφαρμογι του για ανταλλαγι 

φωτογραφιϊν ςε iPhone. Λιγότερο από τρείσ μινεσ μετά είχε ζνα εκατομμφριο χριςτεσ. 
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Ο Kevin Systrom, ιδρυτισ του Instagram επικεντρϊκθκε 

ςτθ δθμιουργία μιασ ιςχυρισ αλλά απλισ εφαρμογισ για 

iPhone θ οποία κα ζλυνε κοινά προβλιματα που είχαν να 

κάνουν με τθν ποιότθτα των φωτογραφιϊν που 

προζρχονται από κινθτά αλλά και με τθν δυςκολία των 

χρθςτϊν ςτθν ανταλλαγι τουσ.  

Αμζςωσ πολλοί χριςτεσ διαμαρτυρικθκαν για τθν 

ζλλειψθ μίασ κεντρικισ ιςτοςελίδασ του Instagram και 

ενόσ API, με το Instagram όμωσ να μζνει αφοςιωμζνο ςτισ 

ενζργειζσ του για τθν εφαρμογι του ςτο iPhone. 

Τον Δεκζμβριο ζνασ προγραμματιςτισ με το όνομα Mislav Marohni αποφάςιςε να 

καταλάβει πωσ λειτουργεί θ εφαρμογι για iPhone και να φτιάξει ζνα ανεπίςθμο API για το 

Instagram. Τον Λανουάριο, το Instagram ζκλειςε αυτό το API και ανακοίνωςε ότι κα 

δθμιουργιςει ζνα δικό του το οποίο και είχε ζτοιμο τον Φεβρουάριο του 2011. Μζςα ςε 

λίγεσ μζρεσ πολλζσ εφαρμογζσ για φωτογραφίεσ  και ιςτοςελίδεσ ανταλλαγισ 

φωτογραφιϊν άρχιςαν να δθμιουργοφνται γφρω από το API του Instagram. 

Το Instagram ζγινε γριγορα δθμοφιλζσ ανάμεςα ςτα iPhone αλλά ζνα API ιταν απαραίτθτο 

για να φτάςει ςτο μζγιςτο των δυνατοτιτων του, ζτςι επζβαλλε τισ πλατφόρμεσ ωσ ζναν 

κακοριςτικό παράγοντα ςτθν «κινθτι» περίοδο των APIs. 

Twilio  

Το 2007 μία νζα πλατφόρμα API ονομαηόμενθ Twilio ζκανε τθν εμφάνιςι τθσ και ειςιγαγε 

φωνθτικά API επιτρζποντασ ζτςι ςτουσ προγραμματιςτζσ να εκτελοφν και να λαμβάνουν 

κλιςεισ μζςω οποιαςδιποτε εφαρμογισ cloud. Τα τελευταία τρία χρόνια το Twilio ζχει 

δϊςει και κϊδικα API για ανταλλαγι SMS. Με τον τρόπο αυτό ζχει γίνει ζνασ ςθμαντικόσ 

παράγοντασ ςτθν τθλεφωνία ανάμεςα ςτα εργαλεία των προγραμματιςτϊν. 
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Το Twilio ζχει βοθκιςει ςτο να ορίςουμε ποια τεχνικά αλλά και επιχειρθματικά ςτοιχεία 

είναι απαραίτθτα για τθν δθμιουργία μιασ υγιοφσ πλατφόρμασ API και δοφλεψε ςκλθρά για 

να παρουςιάςει, υποςτθρίξει και επενδφςει ςτουσ προγραμματιςτζσ του.  

Μαηί με το Foursquare και το Instagram, το Twilio κακόριςε τθν εξζλιξθ των εφαρμογϊν για 

κινθτά βοθκϊντασ ςτο να γίνουν τα API κάτι απλό και διαδεδομζνο. 

Μζχρι το 2011 ο τρόποσ που εκτελοφνταν τα APIs μζςω HTTP είχε κακοριςτεί από πρϊιμουσ 

καινοτόμουσ όπωσ θ SalesForce και θ Amazon. Πμωσ το Twilio ζδειξε πωσ ωρίμαςε θ 

βιομθχανία των APIs ςτθν περίοδο των κινθτϊν. Βζβαια θ ανάπτυξθ των κινθτϊν μζςω APIs 

ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτισ βάςεισ που τζκθκαν από τισ καινοτομίεσ ςχετικά με το εμπόριο, τα 

κοινωνικά δίκτυα και το cloud. 

 

Συνοπτικά  

 

Μιλϊντασ για τθν ιςτορία των APIs ςτθν πραγματικότθτα μιλάμε για μία περίοδο 13 ετϊν. 

Στο ςφντομο αυτό χρονικό διάςτθμα, πολλά μποροφμε να μάκουμε από τισ διάφορεσ 

καινοτόμεσ προςεγγίςεισ των APIs. Αν δεν υπιρχαν καινοτόμεσ επιχειριςεισ όπωσ θ 

Amazon, το Twitter και το Twilio τα APIs κα είχαν φτάςει ςτθν ακμι τουσ τθν περίοδο του 

εμπορίου. Τϊρα όμωσ ζγινε κατανοθτό ότι τα APIs χρειάηονται πολλά και διαφορετικά 

ςτοιχεία για να πετφχουν: εμπορικά, κοινωνικά, cloud και κινθτά.  

Βζβαια κακϊσ είναι ςτοιχεία επιχειριςεων ςτόχοσ τουσ είναι το κζρδοσ. Ρζρα από αυτό 

όμωσ τα APIs πρζπει να μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε μικρζσ και μεγάλεσ κλίμακεσ, να 

παρζχουν χριςιμα εργαλεία, υπθρεςίεσ και πόρουσ που είναι ςθμαντικοί για τουσ τελικοφσ 

χριςτεσ κακϊσ ςε αντίκετθ περίπτωςθ δεν μποροφν να λειτουργιςουν. Τϊρα βριςκόμαςτε 

ςτθν περίοδο που τα API ακμάηουν ςε κινθτζσ ςυςκευζσ και πρζπει να κατανοιςουμε τθν 

ιςτορία τουσ προκειμζνου να πάρουμε τισ κατάλλθλεσ αποφάςεισ για το μζλλον.  
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3. Πρότυπα για APIs  

 

Στο κεφάλαιο που ακολουκεί κα περιγραφοφν οι τρείσ κυρίαρχεσ προςεγγίςεισ για τον 

ςχεδιαςμό API: Swagger, RAML και API Blueprint. Τα πρότυπα αυτά χρθςιμοποιοφνται για 

να ορίςουν τα APIs τα οποία είτε χρθςιμοποιοφν JSON είτε κάποια άλλθ markdown γλϊςςα. 

Επιτρζπουν τθν ποςοτικοποίθςθ και τθν περιγραφι των διεπαφϊν του API και 

παρουςιάηουν μοντζλα δεδομζνων με ζναν τρόπο ο οποίοσ διευκολφνει τθν επικοινωνία με 

άλλουσ προγραμματιςτζσ, τθν παραγωγι APIs, τθν δθμιουργία τεκμθρίωςθσ και 

υποδειγμάτων κϊδικα. Επιπλζον παρζχουν εργαλεία τα οποία ςυμβάλλουν ςτον ςχεδιαςμό 

και τθν ανάπτυξθ ενόσ API.  

 Swagger – το Swagger είναι ζνα πλιρεσ πλαίςιο για τθν περιγραφι, δθμιουργία, 

κατανάλωςθ και απεικόνιςθ των RESTful υπθρεςιϊν web. Κφριοσ ςτόχοσ του είναι 

οι clients και τα ςυςτιματα τεκμθρίωςθσ να ανανεϊνονται ςτον ίδιο ρυκμό με τον 

server.  

 RAML – Θ RAML είναι ζνασ απλόσ και περιεκτικόσ τρόποσ για τθν περιγραφι των 

πρακτικά RESTful APIs. Ενκαρρφνει τθν επαναχρθςιμοποίθςθ, διευκολφνει τθν 

εφρεςθ και τθν ανταλλαγι μοτίβων και ζχει ςτόχο τθν επικράτθςθ των καλφτερων 

πρακτικϊν. 

 API Blueprint – Το API Blueprint παρζχει εξαιρετικά εργαλεία για όλο τον κφκλο 

ηωισ του API. Κάνει τθ ςυηιτθςθ ςχετικά με κάποιο API εφκολθ και παράγει 

τεκμθρίωςθ αυτόματα.  

Δεν υπάρχει ςωςτό ι λάκοσ πρότυπο για να χρθςιμοποιιςει κανείσ για το API του. Στόχοσ 

αυτοφ του κεφαλαίου είναι να γίνουν κατανοθτζσ οι λεπτζσ διαφορζσ που ζχουν μεταξφ 

τουσ και πωσ το κακζνα βοθκά ςτον οριςμό ενόσ API. Τα APIs είναι ιδιαίτερα αςαφι και για 

τον λόγο αυτό οποιαδιποτε προςπάκεια που κάνει τθν περιγραφι τουσ ευκολότερθ είναι 

πολφ ςθμαντικι.    

3.1 SWAGGER 

Το Swagger αναπτφχκθκε από τθν Wordnik με ςκοπό τθν ιδιωτικι του χριςθ για τθ 

δθμιουργία του developer.wordnik.com. Θ υλοποίθςθ του Swagger ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ του 

2010 και το πλαίςιο το οποίο κυκλοφόρθςε αρχικά είναι αυτό που χρθςιμοποιείται μζχρι 

ςιμερα από τα APIs τθσ Wordnik και προςζλκυςε εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ API clients. 

Το Swagger είναι ζνα ςφνολο κανονιςμϊν και ζνα ολοκλθρωμζνο πλαίςιο εφαρμογισ για 

τθν περιγραφι, τθν παραγωγι, τθν κατανάλωςθ και τθν απεικόνιςθ RESTful υπθρεςιϊν 

web. Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ του Swagger είναι να δϊςει τθν δυνατότθτα ςτουσ clients και 

ςτο ςφςτθμα τεκμθρίωςθσ να ανανεϊνεται με τον ίδιο ρυκμό με αυτόν του server. Θ 

τεκμθρίωςθ των μεκόδων, των παραμζτρων και των μοντζλων είναι ενςωματωμζνθ ςτον 

κϊδικα του server, επιτρζποντασ ςτα APIs να είναι πάντα ςυγχρονιςμζνα. Επικυμία του 
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Swagger είναι να κάνει τθν ανάπτυξθ, τθν διαχείριςθ και τθν χριςθ των APIs ιδιαίτερα 

εφκολθ.  

Στόχοσ του Swagger είναι να ορίςει ζνα πρότυπο διεπαφισ ανεξάρτθτο από τθν γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ για τα REST APIs. Αυτό κα επιτρζψει ςτουσ ανκρϊπουσ και τουσ 

υπολογιςτζσ να ανακαλφψουν και να κατανοιςουν τισ δυνατότθτεσ τθσ υπθρεςίασ χωρίσ να 

ζχουν πρόςβαςθ ςτον πθγαίο κϊδικα (source code), τθν επεξιγθςι του και χωρίσ να 

αναλφουν τι γίνεται ςτο δίκτυο. Πταν ορίηεται ςωςτά ζνα API μζςω Swagger, ζνασ 

καταναλωτισ μπορεί να καταλάβει και να αλλθλεπιδράςει με τθν απομακρυςμζνθ 

υπθρεςία που προςφζρει με ελάχιςτθ προςπάκεια. Ππωσ ςυμβαίνει με τισ διεπαφζσ για 

προγραμματιςμό χαμθλότερου επιπζδου ζτςι και το Swagger απαλείφει τθν «φανταςία» 

για το τι κα ςυμβεί καλϊντασ τθν υπθρεςία.  

Θ χριςθ διεπαφϊν API ςε γλϊςςα μθχανισ περιλαμβάνει τθν διαδραςτικι τεκμθρίωςθ, τθν 

δθμιουργία κϊδικα για τεκμθρίωςθ, πελάτεσ (clients), severs, όπωσ και αυτοματοποιθμζνεσ 

δοκιμαςτικζσ εφαρμογζσ. Τα APIs που βαςίηονται ςε Swagger δίνουν αρχεία JSON που 

ακολουκοφν πιςτά τουσ οριςμοφσ του Swagger, όπωσ κα αναλυκοφν ςτθ ςυνζχεια. Αυτά τα 

αρχεία μποροφν είτε να δθμιουργθκοφν και να δίνονται ςτατικά, είτε να παράγονται 

δυναμικά από κάκε εφαρμογι.  

Χωρίσ να αναλφουμε τθν ιςτορία των διεπαφϊν των υπθρεςιϊν web το Swagger δεν είναι 

το πρϊτο που προςπάκθςε να αναπτφξει ζνα πρϊτυπο. Μποροφμε να πάρουμε 

πλθροφορίεσ από το CORBA, το WSDL και το WADL. Αυτζσ οι προςπάκειεσ είχαν καλζσ 

προοπτικζσ αλλά περιορίςτθκαν ςε πολφ ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ, ςυνδζκθκαν με μία 

ςυγκεκριμζνθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ και οι ςτόχοι τουσ δεν εκπλθρϊκθκαν. Για τουσ 

λόγουσ αυτοφσ απζτυχαν ςτο να αποκτιςουν μεγάλο κοινό και να τραβιξουν τθν προςοχι 

των προγραμματιςτϊν. 

Το Swagger δεν απαιτεί το να ξαναγράψει κανείσ το ιδθ υπάρχον API του.  Οφτε απαιτεί να 

ςυνδεκεί κάποιο πρόγραμμα ςτθν υπθρεςία του. Απαιτεί όμωσ οι δυνατότθτεσ τθσ 

υπθρεςίασ να μποροφν να περιγραφοφν ςφμφωνα με τθν δομι των κανονιςμϊν Swagger 

(Swagger Specification). Βεβαίωσ  δεν μποροφν όλεσ οι υπθρεςίεσ να περιγραφοφν 

ςφμφωνα με το Swagger άλλωςτε αυτοί οι κανονιςμοί δεν ζχουν ςκοπό να καλφψουν όλεσ 

τισ πικανζσ εφαρμογζσ ενόσ RESTful API. Το Swagger δεν ορίηει μια ςυγκεκριμζνθ 

διαδικαςία ανάπτυξθσ εφαρμογϊν όπωσ για παράδειγμα να γίνεται πρϊτα ο ςχεδιαςμόσ ι 

πρϊτα ο κϊδικασ. Διευκολφνει και τισ δφο τεχνικζσ κακιερϊνοντασ ςυγκεκριμζνεσ 

διαδικαςίεσ για ζνα REST API.  

Το Swagger «μιλά» JSON και XML αλλά και άλλεσ γλϊςςεσ βρίςκονται ςτο ςτάδιο 

ςχεδιαςμοφ. Θ ςθμερινι του ζκδοςθ είναι θ 1.2 και ςτθ ςυνζχει αναλφονται οριςμζνα από 

τα βαςικά του χαρακτθριςτικά.   

Αυτό που το Swagger δεν είναι ςε κζςθ να κάνει προσ το παρόν είναι να προτείνει το πϊσ 

κα υποςτθρίηονται πολλαπλζσ μορφζσ ενόσ API είτε από τθν πλευρά του πελάτθ είτε από 

τθν πλευρά του server. 
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Στόχοι που κζτει το Swagger για τθν επόμενθ γενιά του είναι: 

 Ονοματολογία: πϊσ ονομάηονται διάφορα «πράγματα» ςτο Swagger Specification, 

κάτι που αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα προβλιματα του computer science. 

 Design-first APIs: θ δθμιουργία ενόσ φιλικοφ ωσ προσ τον άνκρωπο ςυντακτικοφ κα 

καταςτιςει εφκολθ τθ δθμιουργία ενόσ API από το μθδζν. 

 Επζκταςθ των μεταδεδομζνων: επζκταςθ τθσ δομισ ϊςτε να περιλαμβάνει 

πλθροφορίεσ SLA, vendor extensions και άλλα χριςιμα μεταδεδομζνα. 

 Ανανζωςθ εργαλείων ςχετικά με τθ δθμιουργία κϊδικα και το Swagger UI.  

 

3.1.1 SPECIFICATION 
 

3.1.1.1 Οριςμοί 

 Resource (πόροσ): Ζνα resource ςε Swagger είναι μια οντότθτα που ζχει ζνα ςφνολο 

εξωτερικϊν λειτουργιϊν. Θ οντότθτα μπορεί να αντιπροςωπεφει ζνα υπαρκτό 

αντικείμενο (κατοικίδια, χριςτεσ…) ι ζνα ςφνολο λογικϊν λειτουργιϊν που 

αρχειοκετοφνται μαηί. Είναι απόφαςθ του χριςτθ το αν sub-resources (υπό-πόροι) 

κα αναφζρονται ωσ μζροσ του κφριου resource ι αν κα αποτελοφν ζνα ξεχωριςτό 

recourse μόνοι τουσ. Για παράδειγμα ζχουμε το ακόλουκο ςφνολο URL: 

- /users      - GET 

                POST 

- /users/{id} - GET  

                PATCH 

                DELETE 

 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ είτε υπάρχει ζνα resource το “/users” που περιζχει λειτουργίεσ ςτο 

sub-resource “/users/{id-”, είτε υπάρχουν δφο διαφορετικά resources.  

 

 URL: ζνα πλιρωσ επεξθγθματικό URL. 

 

3.1.1.2 Μορφή 

Τα αρχεία που περιγράφουν τα RESTful APIs και είναι ςε ςυμφωνία με τθν τεκμθρίωςθ του 

Swagger αντιπροςωπεφονται ωσ αντικείμενα JSON και τθροφν τα πρότυπα του JSON 

Για παράδειγμα αν κάποιο πεδίο ζχει τθν τιμι πίνακα, κα χρθςιμοποιθκεί θ απεικόνιςθ του 

πίνακα ςε JSON: 

{ 

   "field" : [...] 

} 
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Εδϊ πρζπει να ςθμειωκεί ότι αν και το API περιγράφεται χρθςιμοποιϊντασ JSON, αυτό δεν 

ςθμαίνει ότι θ είςοδοσ ι θ ζξοδόσ του δεν μπορεί να είναι ςε XML, YAML, απλό κείμενο ι 

οποιαδιποτε άλλθ μορφι ζχει επιλζξει κανείσ να χρθςιμοποιεί ςτο API του.  

 

3.1.1.3 Δομή αρχείων 

Θ Swagger απεικόνιςθ των APIs αποτελείται από δφο τφπουσ αρχείων: 

1. The Resource Listing – Αυτό είναι το βαςικό ζγγραφο το οποίο περιζχει γενικζσ 

πλθροφορίεσ για το API και καταγράφει τα resources του. Κάκε resource ζχει το 

δικό του URL που κακορίηει τισ λειτουργίεσ του API πάνω του.  

2. The API Declaration – Αυτό το ζγγραφο περιγράφει ζνα resource 

ςυμπεριλαμβανομζνων των κλιςεων API και των μοντζλων του. Υπάρχει ζνα αρχείο 

για κάκε resource. 

3.1.1.4 Σύποι δεδομένων 

Στθν τεκμθρίωςθ του Swagger οι τφποι δεδομζνων χρθςιμοποιοφνται ςε πολλζσ κζςεισ – 

λειτουργίεσ, παράμετροι λειτουργιϊν, μοντζλα, αλλά και μζςα ςε άλλουσ τφπουσ 

δεδομζνων (πίνακεσ).  

Τα πεδία που χρθςιμοποιοφνται για να περιγράψουν ζναν δοςμζνο τφπο δεδομζνων 

προςτίκενται ςτο ςχετικό αντικείμενο. Για παράδειγμα, αν ζχουμε το αντικείμενο Foo με το 

πεδίο name, και ποφμε ότι αντιπροςωπεφει ζναν τφπο δεδομζνων πρζπει να προςκζςουμε 

το πεδίο type οπότε το Foo γίνεται: 

"Foo" : { 

   "name" : "sample", 

   "type" : "string", 

   ... 

} 

 

Θ τεκμθρίωςθ Swagger υποςτθρίηει πζντε τφπουσ δεδομζνων: 

1. Primitive (είςοδοσ/ ζξοδοσ) 

2. Containers (όπωσ πίνακεσ/ ςφνολα) (είςοδοσ/ ζξοδοσ) 

3. Complex (ωσ μοντζλα) (είςοδοσ/ ζξοδοσ) 

4. Void (ζξοδοσ) 

5. File (είςοδοσ) 

 

Primitives 

Διαφορετικζσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ αντιπροςωπεφουν τουσ primitives αρικμοφσ με 

διαφορετικό τρόπο. Το specification του Swagger υποςτθρίηει το όνομα των primitive τφπων 

που υποςτθρίηονται και από το JSON-Schema Draft 4. Βζβαια για καλφτερο ςυντονιςμό ζνα 

επιπλζον πεδίο με όνομα format μπορεί να ακολουκεί το πεδίο type για να δϊςει 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τον τφπο που χρθςιμοποιείται. Αν χρθςιμοποιείται το πεδίο 

format τότε ο αντίςτοιχοσ client πρζπει να ςυμμορφωκεί με αυτόν τον τφπο. 
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Οριςμζνα παραδείγματα: 

Όνομα type format χόλια 

integer integer int32 signed 32 bits 

long integer int64 signed 64 bits 

float number float 
 

double number double 
 

string string 
  

byte string byte 
 

boolean boolean 
  

date string date 
 

dateTime string date-time 
 

Void 

Αυτόσ ο τφποσ μασ δείχνει ότι μία λειτουργία δεν επιςτρζφει καμία τιμι. Για τον λόγο αυτό 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο ςαν τφποσ επιςτροφισ. 

  

File 

Ο τφποσ file είναι ζνασ ειδικόσ τφποσ που υποδθλϊνει το ανζβαςμα αρχείου. Πταν 

χρθςιμοποιοφμε το file, το πεδίο  consumes πρζπει να είναι  "multipart/form-data" και το 

 paramType πρζπει να είναι  "form"  

 

3.1.2 SCHEMA 

3.1.2.1 Resource Listing 

Το resource listing αποτελεί το βαςικό ζγγραφο για τθν περιγραφι του API. Ρεριζχει γενικζσ 

πλθροφορίεσ για το API και ζναν κατάλογο των διακζςιμων πόρων.  

Αυτό το ζγγραφο πρζπει να δίνεται ςτο  /api-docs path. 

 

Όνομα πεδίου Σύποσ Περιγραφή 

swaggerVersion string 

Απαραίτητο. Ρροςδιορίηει τθν ζκδοςθ του Swagger 

Specification που χρθςιμοποιείται. Μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί από το Swagger UI και άλλουσ clients 

για να ερμθνεφςει τθ δομι του API. Θ τιμι πρζπει να 

είναι μία υπάρχουςα ζκδοςθ του Swagger 

specification.  

Τϊρα, οι "1.0", "1.1", "1.2" είναι επιτρεπτζσ τιμζσ. 

Το πεδίο είναι τφπου string ϊςτε να καλφψει 

πικανζσ μθ αρικμθτικζσ εκδόςεισ ςτο μζλλον όπωσ 

"1.2a". 

https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#operationConsumes
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#parameterParamType
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apis 
[ Resource 

Object ] 

Απαραίτητο. Καταγράφει του πόρουσ που πρόκειται 

να περιγραφοφν. Ο πίνακασ μπορεί να ζχει 0 ι 

περιςςότερα ςτοιχεία. 

apiVersion string Ραρζχει τθν ζκδοςθ τθσ εφαρμογισ του API. 

info Info Object 

Ραρζχει μεταδεδομζνα για το API. Τα μεταδεδομζνα 

μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν από τουσ clients αν 

χρειάηεται και μποροφν να βρίςκονται για μεγαλφτερθ 

ευκολία ςτο Swagger-UI. 

authorizations 
Authorizatio

ns Object 

Ραρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ μορφζσ 

πιςτοποίθςθσ που επιτρζπονται ςε αυτό το API. 

 

Παράδειγμα:  

 

{ 

  "apiVersion": "1.0.0", 

  "swaggerVersion": "1.2", 

  "apis": [ 

    { 

      "path": "/pet", 

      "description": "Operations about pets" 

    }, 

    { 

      "path": "/user", 

      "description": "Operations about user" 

    }, 

    { 

      "path": "/store", 

      "description": "Operations about store" 

    } 

  ], 

  "authorizations": { 

    "oauth2": { 

      "type": "oauth2", 

      "scopes": [ 

        { 

          "scope": "email", 

          "description": "Access to your email address" 

        }, 

        { 

          "scope": "pets", 

          "description": "Access to your pets" 

        } 

      ], 

      "grantTypes": { 

        "implicit": { 

          "loginEndpoint": { 

            "url": "http://petstore.swagger.wordnik.com/oauth/dialog" 

          }, 

https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#512-resource-object
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#512-resource-object
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#512-resource-object
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#513-info-object
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#514-authorizations-object
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#514-authorizations-object
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          "tokenName": "access_token" 

        }, 

        "authorization_code": { 

          "tokenRequestEndpoint": { 

            "url": 

"http://petstore.swagger.wordnik.com/oauth/requestToken", 

            "clientIdName": "client_id", 

            "clientSecretName": "client_secret" 

          }, 

          "tokenEndpoint": { 

            "url": "http://petstore.swagger.wordnik.com/oauth/token", 

            "tokenName": "access_code" 

          } 

        } 

      } 

    } 

  }, 

  "info": { 

    "title": "Swagger Sample App", 

    "description": "This is a sample server Petstore server.  You can find 

out more about Swagger \n    at <a href=\"http://swagger.wordnik.com\"> 

http://swagger.wordnik.com</a> or on irc.freenode.net, #swagger.  For this 

sample,\n    you can use the api key \"special-key\" to test the 

authorization filters", 

    "termsOfServiceUrl": "http://helloreverb.com/terms/", 

    "contact": "apiteam@wordnik.com", 

    "license": "Apache 2.0", 

    "licenseUrl": "http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html" 

  } 

} 

 

Resource Object 

Όνομα 

πεδίου 
Σύποσ Περιγραφή 

Path string 

Απαραίτητο. Ζνα ςχετικό μονοπάτι για το API declaration από το 

μονοπάτι που χρθςιμοποιείται για το Resource Listing. Αυτό το 

 path δεν χρειάηεται απαραίτθτα να αντιςτοιχεί ςτο URL που 

δίνει το ςυγκεκριμζνο resource του API αλλά εκεί που δίνεται το 

resource listing. Θ τιμι πρζπει να είναι μία μορφι URL 

μονοπατιοφ. 

description string Προτείνεται. Μία ςφντομθ περιγραφι του resource. 

 

Παράδειγμα: 

 

{ 

    "path": "/pets", 

    "description": "Operations about pets." 

} 

https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#52-api-declaration
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Info Object 

Όνομα πεδίου Σύποσ Περιγραφή 

title string Απαραίτητο. Ο τίτλοσ τθσ εφαρμογισ. 

description string Απαραίτητο. Μία ςφντομθ περιγραφι τθσ εφαρμογισ. 

termsOfServiceUrl string Ζνα URL ςτουσ όρουσ χριςθσ του API. 

contact string 
Ζνα email που χρθςιμοποιείται για επικοινωνία 

ςχετικι με το API. 

license string Το όνομα τθσ άδειασ που χρθςιμοποιείται για το API. 

licenseUrl string Ζνα URL για τθν άδεια που χρθςιμοποιείται για το API. 

 

Παράδειγμα: 

 

{ 

  "title": "Swagger Sample App", 

  "description": "This is a sample server Petstore server.", 

  "termsOfServiceUrl": "http://helloreverb.com/terms/", 

  "contact": "apiteam@wordnik.com", 

  "license": "Apache 2.0", 

  "licenseUrl": "http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html" 

} 

 

Authorizations Object 

Το μζροσ αυτό δίνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ τρόπουσ πιςτοποίθςθσ που παρζχονται 

ςτο API. Ρροσ το παρόν το Swagger υποςτθρίηει τρείσ τρόπουσ πιςτοποίθςθσ – βαςικι 

πιςτοποίθςθ, API key και OAuth2. Το μζροσ αυτό χρθςιμοποιείται για να ορίςει τουσ 

διακζςιμουσ τρόπουσ πιςτοποίθςθσ χωρίσ όμωσ να λζει ποιοσ απαιτείται ςτα διάφορα 

ςθμεία. Οι ουςιαςτικοί περιοριςμοί τθσ πιςτοποίθςθσ αναφζρονται ςτο τμιμα API 

declaration.  

Το τμιμα Authorizations είναι ζνα αντικείμενο που περιζχει τουσ οριςμοφσ άλλων 

αντικειμζνων και  για τον λόγο αυτό δομείται ωσ εξισ: 

 

{ 

   "Authorization1" : {...}, 

   "Authorization2" : {...}, 

   ..., 

   "AuthorizationN" : {...} 

} 
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3.1.2.2 API Declaration 

Το API Declaration παρζχει πλθροφορίεσ για ζνα API ςχετικά με ζναν πόρο. Ρρζπει να 

υπάρχει ζνα αρχείο για κάκε πόρο που περιγράφεται. Το αρχείο πρζπει να βρίςκεται ςτο 

URL που δίνεται από το πεδίο  path. 

 

 

 

Όνομα πεδίου Σύποσ Περιγραφή 

swaggerVersion string 

Απαραίτητο. Ρροςδιορίηει τθν ζκδοςθ του Swagger 
Specification που χρθςιμοποιείται. Μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί από το Swagger UI και άλλουσ clients για 
να ερμθνεφςει τθ δομι του API. Θ τιμι πρζπει να είναι μία 
υπάρχουςα ζκδοςθ του Swagger specification.  Τϊρα, οι 

 "1.0", "1.1", "1.2" είναι επιτρεπτζσ τιμζσ. 

apiVersion string Ραρζχει τθν ζκδοςθ τθσ εφαρμογισ του API 

basePath string 

Απαραίτητο. Το βαςικό URL του API. Αυτό το πεδίο είναι 
ςθμαντικό γιατί ενϊ είναι ςφνθκεσ να υπάρχει το Resource 
Listing και το API Declaration ςτουσ  server που παρζχουν 
τα ίδια τα APIs, εντοφτοισ δεν είναι δεςμευτικό. Θ 
τεκμθρίωςθ του  API μπορεί να δίνεται μζςω ςτατικϊν 
αρχείων και όχι αρχείων που παράγονται από τον server 
του API, ζτςι το URL που δείχνει ςτο API δεν μπορεί πάντα 
να παραχκεί από το URL που δείχνει ςτο API specification. Θ 
τιμι πρζπει να είναι ςε μορφι URL. 

resourcePath string 
Το ςχετικό μονοπάτι για το resource, από το basePath, 

που περιγράφει το API Specification. Θ τιμι πρζπει να 

ξεκινάει από slash ("/"). 

apis 
[API 
Object] 

Απαραίτητο. Μία λίςτα από τα APIs που βρίςκονται ςε 
αυτό το resource. Δεν μπορεί να βρίςκεται πάνω από ζνα 
API Object ανά path ςτον πίνακα. 

models 
Models 
Object 

Μία λίςτα των μοντζλων που είναι διακζςιμα ςε αυτό το 
resource. 

produces [string] 
Μία λίςτα από τφπουσ MIME που το API μπορεί να παράξει. 
Αυτό είναι global για όλα τα APIs αλλά μπορεί να 
παρακαμφκεί ςε οριςμζνεσ κλιςεισ API. 

consumes [string] 
Μία λίςτα από τφπουσ MIME που το API μπορεί να 
καταναλϊςει. Αυτό είναι global για όλα τα APIs αλλά 
μπορεί να παρακαμφκεί ςε οριςμζνεσ κλιςεισ API. 

authorizations 
Authoriz
ations 
Object 

Μία λίςτα από τρόπουσ πιςτοποίθςθσ που απαιτοφνται για 
τισ λειτουργίεσ που αναφζρονται ςε αυτό το API 
declaration. Οριςμζνεσ λειτουργίεσ μπορεί να 
παρακάμπτουν αυτι τθ ρφκμιςθ. Αν εδϊ περιγράφονται 
πολλαπλοί τρόποι πιςτοποίθςθσ ςθμαίνει ότι εφαρμόηονται 
όλοι. 

https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#aePath
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#adBasePath
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#522-api-object
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#522-api-object
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#522-api-object
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#apiPath
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#526-models-object
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#526-models-object
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#5210-authorizations-object
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#5210-authorizations-object
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#5210-authorizations-object
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Παράδειγμα: 

  

{ 

  "apiVersion": "1.0.0", 

  "swaggerVersion": "1.2", 

  "basePath": "http://petstore.swagger.wordnik.com/api", 

  "resourcePath": "/store", 

  "produces": [ 

    "application/json" 

  ], 

  "authorizations": {}, 

  "apis": [ 

    { 

      "path": "/store/order/{orderId}", 

      "operations": [ 

        { 

          "method": "GET", 

          "summary": "Find purchase order by ID", 

          "notes": "For valid response try integer IDs with value <= 5. 

Anything above 5 or nonintegers will generate API errors", 

          "type": "Order", 

          "nickname": "getOrderById", 

          "authorizations": {}, 

          "parameters": [ 

            { 

              "name": "orderId", 

              "description": "ID of pet that needs to be fetched", 

              "required": true, 

              "type": "string", 

              "paramType": "path" 

            } 

          ], 

          "responseMessages": [ 

            { 

              "code": 400, 

              "message": "Invalid ID supplied" 

            }, 

            { 

              "code": 404, 

              "message": "Order not found" 

            } 

          ] 

        }, 

        { 

          "method": "DELETE", 

          "summary": "Delete purchase order by ID", 

          "notes": "For valid response try integer IDs with value < 1000.  

Anything above 1000 or nonintegers will generate API errors", 

          "type": "void", 

          "nickname": "deleteOrder", 

          "authorizations": { 



47 
 

            "oauth2": [ 

              { 

                "scope": "test:anything", 

                "description": "anything" 

              } 

            ] 

          }, 

          "parameters": [ 

            { 

              "name": "orderId", 

              "description": "ID of the order that needs to be deleted", 

              "required": true, 

              "type": "string", 

              "paramType": "path" 

            } 

          ], 

          "responseMessages": [ 

            { 

              "code": 400, 

              "message": "Invalid ID supplied" 

            }, 

            { 

              "code": 404, 

              "message": "Order not found" 

            } 

          ] 

        } 

      ] 

    }, 

    { 

      "path": "/store/order", 

      "operations": [ 

        { 

          "method": "POST", 

          "summary": "Place an order for a pet", 

          "notes": "", 

          "type": "void", 

          "nickname": "placeOrder", 

          "authorizations": { 

            "oauth2": [ 

              { 

                "scope": "test:anything", 

                "description": "anything" 

              } 

            ] 

          }, 

          "parameters": [ 

            { 

              "name": "body", 

              "description": "order placed for purchasing the pet", 

              "required": true, 
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              "type": "Order", 

              "paramType": "body" 

            } 

          ], 

          "responseMessages": [ 

            { 

              "code": 400, 

              "message": "Invalid order" 

            } 

          ] 

        } 

      ] 

    } 

  ], 

  "models": { 

    "Order": { 

      "id": "Order", 

      "properties": { 

        "id": { 

          "type": "integer", 

          "format": "int64" 

        }, 

        "petId": { 

          "type": "integer", 

          "format": "int64" 

        }, 

        "quantity": { 

          "type": "integer", 

          "format": "int32" 

        }, 

        "status": { 

          "type": "string", 

          "description": "Order Status", 

          "enum": [ 

            "placed", 

            " approved", 

            " delivered" 

          ] 

        }, 

        "shipDate": { 

          "type": "string", 

          "format": "date-time" 

        } 

      } 

    } 

  } 

} 
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API Object 

Το API Object περιγράφει μία ι περιςςότερεσ λειτουργίεσ ςε ζνα  path. Στον πίνακα  apis  

πρζπει να υπάρχει μόνο ζνα  API Object ανά path. 

 

Όνομα 
Πεδίου 

Σύποσ Περιγραφή 

path string 

Απαραίτητο. Το ςχετικό μονοπάτι για τθν λειτουργία από 
το basePath. Θ τιμι πρζπει να ζχει τθ μορφι URL 
μονοπατιοφ. 

description string Προτείνεται. Μία ςφντομθ περιγραφι του resource. 

operations 
[Operation 
Object] 

Απαραίτητο. Μία λίςτα από τισ λειτουργίεσ που είναι 
διακζςιμεσ ςε αυτό το μονοπάτι. Ο πίνακασ μπορεί να 
περιζχει 0 ι περιςςότερεσ λειτουργίεσ. 

 

Operation Object 

Το Operation Object περιγράφει μία λειτουργία ςε ζνα μονοπάτι. Στον πίνακα 

 operations πρζπει να υπάρχει μόνο ζνα  Operation Object ανά  method. 

 

Όνομα 
Πεδίου 

Σύποσ Περιγραφή 

method string 

Απαραίτητο. Θ HTTP μζκοδοσ που απαιτείται για να 
γίνει θ λειτουργία. Θ τιμι πρζπει να είναι μία από 

τισ: "GET", "HEAD", "POST", "PUT", "PATCH", "DELET

E","OPTIONS".  

summary string 
Μία ςφντομθ περίλθψθ του τι κάνει θ λειτουργία. 
Καλό κα είναι να είναι μικρότερθ από 120 
χαρακτιρεσ. 

notes string 
Μία μακροςκελισ εξιγθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ 
λειτουργίασ. 

nickname string 
Απαραίτητο. Ζνα μοναδικό id για τθν λειτουργία που 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από εργαλεία που 
διαβάηουν τθν ζξοδο για ευκολότερο χειριςμό.  

authorizations 
Authorizations 
Object 

Μία λίςτα από πιςτοποιιςεισ που απαιτοφνται για τθν 
εκτζλεςθ αυτισ τθσ λειτουργίασ. 

parameters 
[Parameter 
Object] 

Απαραίτητο. Οι είςοδοι ςτθν λειτουργία. 

responseMess
ages 

[Response 
Message 
Object] 

Αναφζρει τα πικανά απαντθτικά μθνφματα που 
μποροφν να επιςτρζψουν από τθ λειτουργία. 

produces [string] 
Μία λίςτα από τφπουσ MIME που μπορεί να παράξει 
αυτι θ λειτουργία.  

https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#apiPath
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#adApis
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#522-api-object
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#apiPath
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#adBasePath
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#523-operation-object
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#523-operation-object
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#523-operation-object
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#apiOperations
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#523-operation-object
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#operationMethod
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#5210-authorizations-object
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#5210-authorizations-object
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#524-parameter-object
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#524-parameter-object
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#524-parameter-object
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#525-response-message-object
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#525-response-message-object
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#525-response-message-object
https://github.com/wordnik/swagger-spec/blob/master/versions/1.2.md#525-response-message-object
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consumes [string] 
Μία λίςτα από τφπουσ MIME που μπορεί να 
καταναλϊςει αυτι θ λειτουργία. 

 

Παράδειγμα: 

 

  { 

          "method": "GET", 

          "summary": "Find pet by ID", 

          "notes": "Returns a pet based on ID", 

          "type": "Pet", 

          "nickname": "getPetById", 

          "authorizations": {}, 

          "parameters": [ 

            { 

              "name": "petId", 

              "description": "ID of pet that needs to be fetched", 

              "required": true, 

              "type": "integer", 

              "format": "int64", 

              "paramType": "path", 

              "minimum": "1.0", 

              "maximum": "100000.0" 

            } 

          ], 

          "responseMessages": [ 

            { 

              "code": 400, 

              "message": "Invalid ID supplied" 

            }, 

            { 

              "code": 404, 

              "message": "Pet not found" 

            } 

          ] 

        } 

 

Parameter Object 

Το parameter object περιγράφει μία παράμετρο που ςτζλνεται ςε μία λειτουργία. 

 

Όνομα 
Πεδίου 

Σύποσ Περιγραφή 

paramType string 

Απαραίτητο. Ο τφποσ τθσ παραμζτρου. Μπορεί να είναι μία 
από τισ ακόλουκεσ τιμζσ:  "path",  "query",  "body",  

"header",  "form". 

name string 

Απαραίτητο. Το μοναδικό όνομα τθσ παραμζτρου. Κάκε όνομα 
πρζπει να είναι μοναδικό ακόμα και αν ςχετίηεται με 
διαφορετικό paramType . 
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description string Προτείνεται. Μία ςφντομθ περιγραφι τθσ παραμζτρου. 

required boolean 

Μία ςθμαία που δείχνει αν αυτι θ παράμετροσ είναι 
απαραίτθτθ. Αν το πεδίο δεν υπάρχει θ τιμι του κεωρείται 
false.  

allowMultiple boolean 
Ζνασ άλλοσ τρόποσ για να επιτρζπουμε πολλαπλζσ τιμζσ ςε μία 
παράμετρο "query". 

 

Παράδειγμα: 

 

{ 

  "name": "body", 

  "description": "Pet object that needs to be updated in the store", 

  "required": true, 

  "type": "Pet", 

  "paramType": "body" 

} 

 

Response Message Object 

Στο μζροσ αυτό περιγράφεται ζνα πικανό απαντθτικό μινυμα που μπορεί να ζρκει από τθν 

κλιςθ μίασ λειτουργίασ.  

 

Όνομα 
Πεδίου 

Σύποσ Περιγραφή 

code integer 
Απαραίτητο. Ο κωδικόσ HTTP που δίνεται. Θ τιμι του πρζπει 
να είναι μία από αυτζσ που περιγράφονται ςτο RFC 2616 - 
Section 10. 

message string Απαραίτητο. Θ εξιγθςθ για αυτόν τον κωδικό. 

responseModel string Ο τφποσ που επιςτρζφεται για τθν ςυγκεκριμζνθ απόκριςθ. 

 

Παράδειγμα: 

 

{ 

    "code": 404, 

    "message": "no project found", 

    "responseModel": "ErrorModel" 

  } 

  

 

 

 

http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html
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3.2 RAML 
 

Το RAML βγαίνει από το RESTful API Modeling Language δθλαδι είναι μία γλϊςςα 

μοντελοποίθςθσ για RESTful APIs που βαςίηεται ςτο YAML. Είναι ζνασ τρόποσ περιγραφισ 

των πρακτικά RESTful APIs ϊςτε να διαβάηονται εφκολα από τουσ ανκρϊπουσ και τουσ 

υπολογιςτζσ. Αναφζρουμε «πρακτικά RESTful» κακϊσ μζχρι ςιμερα ςτον πραγματικό 

κόςμο πολφ λίγα APIs ικανοποιοφν όλουσ τουσ περιοριςμοφσ του REST. Θ RAML δεν είναι 

αυςτθρι. Ρροσ το παρόν επικεντρϊνεται ςτθν ξεκάκαρθ περιγραφι πόρων, μεκόδων, 

παραμζτρων, ανταποκρίςεων και άλλων HTTP καταςκευαςμάτων που αποτελοφν τθν βάςθ 

για τα ςφγχρονα API τα οποία ακολουκοφν πολλοφσ αλλά πικανότατα όχι όλουσ τουσ 

RESTful περιοριςμοφσ.  

Θ RAML δεν είναι ιδιοκτθςιακι οφτε πωλείται. Στόχοσ είναι να βοθκιςει το υπάρχον 

οικοςφςτθμα των API και να λφςει άμεςα προβλιματα, προτοφ προωκιςει ακόμα 

καλφτερουσ τρόπουσ ανάπτυξθσ API.  

Οι λόγοι που κα ζπρεπε κάποιοσ να χρθςιμοποιιςει RAML για το API του είναι πολλοί. 

Αρχικά υλοποιεί τον πθγαίο κϊδικα με ζναν καλά οριςμζνο τρόπο και ςε μία πραγματικά 

αναγνϊςιμθ από τον άνκρωπο μορφι. Στθ ςυνζχεια, θ δομι του API είναι φανερι και 

γίνεται εφκολα κατανοθτι από προγραμματιςτζσ, ςυνεργάτεσ και άλλουσ καταναλωτζσ API. 

Και τζλοσ θ διαδικαςία ανάπτυξθσ εφαρμογϊν (Application Programming eXperience) ι APX 

βελτιϊνεται ευρζωσ γνωρίηοντασ ότι υπάρχει μια επίςθμθ και ξεκάκαρθ ςφμβαςθ που 

αντικατοπτρίηει τθν δομι του API και είναι ανεξάρτθτθ από τθν εφαρμογι του. Καλά 

ςχεδιαςμζνα και ξεκάκαρα δομθμζνα APIs με εςωτερικι ςυνζπεια που είναι βαςιςμζνα ςε 

ςυγκεκριμζνα μοτίβα διευκολφνουν και κάνουν πιο ςτακερι τθν ανάπτυξθ κϊδικα από το 

μζροσ του πελάτθ αλλά και από τθν εφαρμογι ςτον server.  

Θ RAML περιγράφει τα APIs με τρόπο που είναι: 

 Ξεκάκαροσ: Θ δομι ενόσ API πρζπει να είναι φανερι. Υποδείγματα αναπτφςςονται, 

τα δεδομζνα και οι τρόποι αλλθλεπίδραςθσ βρίςκονται ςτο επίκεντρο.  

 Σωςτόσ: Θ περιγραφι ενόσ API αποτελεί ςφμβαςθ. Οτιδιποτε γράφεται πρζπει να 

περιγράφει ςωςτά τθν ςυμπεριφορά του API.  

 Ακριβισ: Θ ανάπτυξθ του πελάτθ μπορεί να προκφψει από τθν περιγραφι του API 

και να είναι πιςτι και ςυμβατι με αυτό. Αυτοί που κα το εφαρμόςουν γνωρίηουν 

ςε τι πρζπει να ανταποκρικοφν. 

 Συνεπισ: Θ RAML παρζχει μεγάλθ υποςτιριξθ ςτθν αποκικευςθ υποδειγμάτων. 

Ρροωκεί τθν επαναχρθςιμοποίθςθ, δίνει τθ δυνατότθτα για ανταλλαγι και 

ανακάλυψθ νζων προτφπων και ςτοχεφει ςτθν επικράτθςθ των καλφτερων 

τακτικϊν. 

 Ευανάγνωςτοσ και writable: Βελτιςτοποιεί τθν δθμιουργία και τθν ανάγνωςθ 

περιγραφϊν από δυναμικοφσ και ζξυπνουσ ανκρϊπουσ. 

 Φυςικόσ και διαιςκθτικόσ:  Είναι όςο πιο κοντά γίνεται ςτο πνευματικό μοντζλο 

που ζχει κανείσ για τα APIs. Γράφει ςχεδόν όπωσ κα ζγραφε εάν ζςτελνε e-mail ςε 

κάποιον βοθκϊντασ τον να ςχεδιάςει το API.  
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Τα API documentation generators, API client code generators και οι API servers δζχονται ζνα 

ζγγραφο RAML και παράγουν τεκμθρίωςθ για τουσ χριςτεσ, κϊδικα για τουσ πελάτεσ 

(clients) και τμιματα για τον κϊδικα του server αντίςτοιχα. Θ RAML ορίηει το media type 

“application/raml+yaml” για τθν περιγραφι και τθν τεκμθρίωςθ των πόρων του API. 

Επιπλζον παρζχει τθ δυνατότθτα για εκτενζςτερθ τεκμθρίωςθ ενόσ RESTful API, 

επιτρζποντασ ςε εργαλεία παραγωγισ τεκμθρίωςθσ να εξάγουν τθν τεκμθρίωςθ του χριςτθ 

και να τθν μεταφράςουν ςε οπτικζσ μορφζσ όπωσ PDF, HTML κ.α. 

Επιπλζον θ RAML ειςάγει τθν καινοτόμα ιδζα για τον χαρακτθριςμό πόρων και μεκόδων και 

ζτςι ελαχιςτοποιοφνται οι επαναλιψεισ που απαιτοφνται για να κακοριςτεί ζνα ςχζδιο για 

RESTful API. 

3.2.1 Γλώςςα Markup 

Οι οριςμοί API ςε RAML είναι ζγγραφα ςυμβατά με YAML. Ξεκινοφν με μία γραμμι με YAML 

ςχόλιο που δείχνει τθν ζκδοςθ τθσ RAML όπωσ 

#%RAML 0.8 

Θ ζκδοςθ τθσ RAML πρζπει να βρίςκεται ςτθν πρϊτθ γραμμι του εγγράφου. Πλεσ οι άλλεσ 

γραμμζσ που αρχίηουν με ” #%”  πρζπει να ερμθνεφονται ωσ ςχόλια.  

Τα ζγγραφα RAML πρζπει να είναι ςε κζςθ να χωριςτοφν ςε πολλαπλά αρχεία. Για τον λόγο 

αυτό όλοι οι RAML parsers πρζπει να υποςτθρίηουν τθν ζνδειξθ include που επιτρζπει τθν 

ειςαγωγι RAML, YAML και αρχείων απλοφ κειμζνου.  

Σε αυτό το παράδειγμα το περιεχόμενο του myTextFile.txt ειςάγεται ςαν τιμι ςτθν external 

property 

#%RAML 0.8 

external: !include myTextFile.txt 

 

Πταν ειςάγονται αρχεία RAML ι YAML οι parsers πρζπει όχι μόνο να διαβάηουν το 

περιεχόμενό τουσ αλλά να το προςκζτουν ςτθν υπάρχουςα δομι ςαν το περιεχόμενο να 

δθλωνόταν αναλυτικά.  

Ραράδειγμα. Το αρχείο properties.raml ορίηει δφο ιδιότθτεσ. Το αρχείο big.raml ειςάγει το 

αρχείο properties.raml 

#%RAML 0.8 

#properties.raml 

 

propertyA: valueA 

propertyB: valueB 

 

#%RAML 0.8 

#big.raml 

 

external: !include properties.raml 
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Θ τελικι δομι είναι ιςοδφναμθ με το αν γράφαμε  

#%RAML 0.8 

external: 

  propertyA: valueA 

  propertyB: valueB 

Θ τοποκεςία του αρχείου που είναι να ειςαχκεί, δθλαδι το δεξί μζροσ του !include πρζπει 

να είναι ςτατικι που ςθμαίνει ότι δεν μπορεί να περιζχει πόρουσ ι μεταβλθτζσ. Κάτι τζτοιο 

κα αναηθτθκεί ςτισ μελλοντικζσ εκδόςεισ τθσ RAML.  

3.2.2 Named Parameters 
Το specification τθσ RAML περιζχει οριςμζνα ονόματα παραμζτρων που είναι χριςιμα για 

τθν περιγραφι ιδιοτιτων 

displayName 
Ρροαιρετικό. Είναι ζνα φιλικό όνομα για τθν παράμετρο το οποίο 
χρθςιμοποιείται για λόγουσ τεκμθρίωςθσ και αναφοράσ ςε αυτι 

description 
Ρροαιρετικό. Ρεριγράφει τθν αναμενόμενθ χριςθ ι ςθμαςία τθσ 
παραμζτρου. Μπορεί να γραφεί ςε Markdown 

type 

Ρροαιρετικό. Ρροςδιορίηει τον τφπο τθσ τιμισ τθσ παραμζτρου. Αν ο 
τφποσ που δίνεται είναι διαφορετικόσ από αυτόν που ζχει οριςτεί 
πρζπει να δίνεται μινυμα λάκουσ. Αν δεν ορίηεται κεωροφμε ότι είναι 
string. 

enum 
Ρροαιρετικό, μόνο για τφπου string. Απαρικμεί τισ αποδεκτζσ τιμζσ τθσ 
παραμζτρου. Ρρζπει να είναι πίνακασ.  

pattern 
Ρροαιρετικό, μόνο για τφπου string. Είναι μία ζκφραςθ με τθν οποία 
πρζπει να ταιριάηει θ τιμι τθσ παραμζτρου.  

minLength 
Ρροαιρετικό, μόνο για τφπου string. Δίνει τον ελάχιςτο αρικμό 
χαρακτιρων για τθν τιμι τθσ παραμζτρου. 

maxLength 
Ρροαιρετικό, μόνο για τφπου string. Δίνει τον μζγιςτο αρικμό 
χαρακτιρων για τθν τιμι τθσ παραμζτρου. 

minimum 
Ρροαιρετικό, μόνο για τφπου integer. Θ ελάχιςτθ επιτρεπτι τιμι τθσ 
παραμζτρου 

maximum 
Ρροαιρετικό, μόνο για τφπου integer. Θ μζγιςτθ επιτρεπτι τιμι τθσ 
παραμζτρου 

example  Ρροαιρετικό. Μία ενδεικτικι τιμι για τθν παράμετρο.  

repeat 
Ρροαιρετικό. Ορίηει ότι θ παράμετροσ μπορεί να επαναλθφκεί. Αν θ 
παράμετροσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί πολλζσ φορζσ τότε θ τιμι του 
repeat πρζπει να τεκεί true. 
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required 

Ρροαιρετικό εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά. Ορίηει εάν θ παράμετροσ 
και θ τιμι τθσ πρζπει να υπάρχουν ςτον οριςμό του API. Σε αυτι τθν 
περίπτωςθ θ τιμι τίκεται true. 

default 
Ρροαιρετικό. Ορίηει τθν προκακοριςμζνθ τιμι μιασ παραμζτρου αν θ 
παράμετροσ παραλείπεται ι θ τιμι τθσ δεν κακορίηεται.  

 

3.2.3 Βαςικέσ πληροφορίεσ 

Root Section 

Θ ενότθτα αυτι περιγράφει τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ για ζνα API όπωσ τον τίτλο του και το 

βαςικό URI και περιγράφει πωσ ορίηονται schema references. Ραράδειγμα 

#%RAML 0.8 
title: GitHub API 
version: v3 
baseUri: https://api.github.com 
mediaType:  application/json 
schemas: 
  - User:  schema/user.json 
    Users: schema/users.json 
    Org:   schema/org.json 
    Orgs:  schema/orgs.json 

 

API Title 

(Απαιτείται) Θ ιδιότθτα  title είναι μία ςφντομθ περιγραφι ενόσ RESTful API ςε απλό 

κείμενο. Καλό κα είναι να είναι αντιπροςωπευτικόσ κακϊσ χρθςιμοποιείται ςτο 

documentation.  

API Version 

(προαιρετικό) Αν ο οριςμόσ του RAML API αναφζρεται ςε κάποια ςυγκεκριμζνθ ζκδοςθ τότε 

αυτι πρζπει να αναφζρεται. Θ ιδιότθτα αυτι μπορεί να παραλειφκεί αν 

 Το ίδιο το API δεν ζχει εκδόςεισ 

 Ο οριςμόσ του API δεν αλλάηει ςτισ διαφορετικζσ εκδόςεισ του.  

Base URI και baseUriParameters 

(Ρροαιρετικό κατά τθν ανάπτυξθ, απαραίτθτο κατά τθν εφαρμογι) Οι πόροι ενόσ RESTful 

API κακορίηονται ςχετικά με το base URI του API. Θ τιμι τθσ ιδιότθτασ base URI πρζπει να 

ςυμμορφϊνεται με το URI specification [RFC2396] ι με το Level 1 Template URI όπωσ 

ορίηεται ςτο RFC 6570 [RFC6570]. 

#%RAML 0.8 
title: Amazon S3 REST API 
version: 1 
baseUri: https://{bucketName}.s3.amazonaws.com 
baseUriParameters: 
  bucketName: 
    description: The name of the bucket 

 

http://raml.org/spec.html
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Protocols 

(Ρροαιρετικό) Ζνα RESTful API μπορεί να χρθςιμοποιεί HTTP, HTTPS ι και τα δφο. Θ 

ιδιότθτα protocols χρθςιμοποιείται για να αναφζρει τα πρωτόκολλα που το API 

υποςτθρίηει. Αν θ ιδιότθτα αυτι δεν προςδιορίηεται τότε χρθςιμοποιείται το πρωτόκολλο 

που αναφζρεται ςτο base  URI. Θ τιμι του είναι πίνακασ από strings με τισ τιμζσ “HTTP” 

και/ι “HTTPS”. 

#%RAML 0.8 
title: Salesforce Chatter REST API 
version: v28.0 
protocols: [ HTTP, HTTPS ] 
baseUri: https://na1.salesforce.com/services/data/{version}/chatter 

 

Default Media Type 

(Ρροαιρετικό) Tα media types που δίνονται ςε API responses και αναμζνονται από API 

requests μπορεί να είναι προκακοριςμζνα από τθν ιδιότθτα mediaType. Αυτι θ ιδιότθτα 

κακορίηεται ςτο βαςικό επίπεδο του οριςμοφ ενόσ API. Θ τιμι τθσ μπορεί να είναι ζνα string 

με ζνα ζγκυρο media type:  

 Ζνα από τα ακόλουκα YAML media types: * text/yaml * text/x-yaml * 

application/yaml * application/x-yaml*.  

 Οποιοδιποτε media type από τθν λίςτα IANA MIME Media 

Types, http://www.iana.org/assignments/media-types   

 Ζναν ειδικό τφπο που περιγράφεται από τθν ζκφραςθ "application\/[A-Za-z.-0-

1]*+?(json|xml)" 

#%RAML 0.8 
title: Stormpath REST API 
version: v1 
baseUri: https://api.stormpath.com/{version} 
mediaType: application/json 

 

Schemas 

(Ρροαιρετικό) Για μεγαλφτερθ ςυνζπεια και απλότθτα ο οριςμόσ του API καλό είναι να 

περιλαμβάνει μία προαιρετικι ιδιότθτα schemas ςτθν ενότθτα root. Θ ιδιότθτα schemas 

κακορίηει ςυλλογζσ από schemas που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν οπουδιποτε ςτον 

οριςμό του API. Θ τιμι τθσ είναι ζνασ πίνακασ χαρτϊν. Σε κάκε χάρτθ το κλειδί είναι το 

όνομα του schema και θ τιμι είναι οριςμοί schema.  

#%RAML 0.8 
baseUri: https://api.example.com 
title: Filesystem API 
version: 0.1 
schemas: 
  - !include path-to-canonical-schemas/canonicalSchemas.raml 
  - File:       !include path-to-schemas/filesystem/file.xsd 
    FileUpdate: !include path-to-schemas/filesystem/fileupdate.xsd 
    Files:      !include path-to-schemas/filesystem/files.xsd 
    Dir:        !include path-to-schemas/filesystem/dir.xsd 
    Dirs:       !include path-to-schemas/filesystem/dirs.xsd 

http://www.iana.org/assignments/media-types
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/files: 
  get: 
    responses: 
      200: 
        body: 
          application/xml: 
            schema: Files 

 

URI Parameters 

(προαιρετικό) Εκτόσ από τισ δεςμευμζνεσ παραμζτρουσ URI που περιγράφθκαν ςτθν 

ενότθτα για τθν ιδιότθτα baseUri, μία Level 1 Template URI μπορεί να ενςωματϊςει ειδικζσ 

παραμζτρουσ URI που χρθςιμοποιοφνται ςε μία πλθκϊρα περιπτϊςεων. Για παράδειγμα ασ 

δοφμε τον ακόλουκο πάροχο API που παραμετροποιεί το base URI με πλθροφορίεσ των 

πελατϊν όπωσ το όνομα τθσ εταιρίασ. 

#%RAML 0.8 
title: FreshBooks API 
version: 2.1 
baseUri: https://{companyName}.freshbooks.com/api/{version}/xml-in 

Οι παράμετροι URI μποροφν να κακοριςτοφν περιςςότερο χρθςιμοποιϊντασ τθν ιδιότθτα 

uriParameters, θ οποία είναι προαιρετικι. Θ ιδιότθτα αυτι πρζπει να είναι ζνασ χάρτθσ 

ςτον οποίο κάκε κλειδί είναι το όνομα τθσ παραμζτρου URI όπωσ ορίηεται ςτθν ιδιότθτα 

baseUri. Tο uriParameters δεν μπορεί να περιζχει κλειδί με το όνομα version κακϊσ είναι 

όνομα από μια δεςμευμζνθ παράμετρο URI. 

#%RAML 0.8 
title: Salesforce Chatter Communities REST API 
version: v28.0 
baseUri: https://{communityDomain}.force.com/{communityPath} 
uriParameters: 
 communityDomain: 
   displayName: Community Domain 
   type: string 
 communityPath: 
   displayName: Community Path 
   type: string 
   pattern: ^[a-zA-Z0-9][-a-zA-Z0-9]*$ 
   minLength: 1 

 

User Documentation 

(Ρροαιρετικό) Ο οριςμόσ ενόσ API μπορεί να περιλαμβάνει μία πλθκϊρα από ζγγραφα που 

λειτουργοφν ςαν οδθγοί χριςθσ και ςαν reference documentation για το API. Τζτοια 

ζγγραφα διευκρινίηουν πϊσ δουλεφει το API και παρζχουν business context.  

Οι documentation-generators πρζπει να περιλαμβάνουν όλεσ τισ ενότθτεσ που ζχει θ 

ιδιότθτα documentation ςτθν ζξοδο τθσ τεκμθρίωςθσ και να διατθροφν τθ ςειρά κατά τθν 

οποία ςυντάςςεται. 
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Για να προςκζςουμε τεκμθρίωςθ χριςτθ ςτο API, ειςάγουμε τθν ιδιότθτα documentation 

ςτο root του οριςμοφ του API.  Θ τιμι τθσ ιδιότθτασ αυτισ είναι ζνασ πίνακασ από ζγγραφα. 

Κάκε ζγγραφο πρζπει να περιλαμβάνει τον προςδιοριςμό title και content που είναι 

απαραίτθτοι. Αν υπάρχει θ ιδιότθτα documentation πρζπει να περιζχει τουλάχιςτον ζνα 

ζγγραφο. 

Οι documentation-generators πρζπει να επεξεργάηονται το περιεχόμενο όπωσ κα το ζκαναν 

αν οριηόταν χρθςιμοποιϊντασ Markdown. 

Ραράδειγμα 

#%RAML 0.8 
title: ZEncoder API 
baseUri: https://app.zencoder.com/api 
documentation: 
 - title: Home 
   content: | 
     Welcome to the _Zencoder API_ Documentation. The _Zencoder API_ 
     allows you to connect your application to our encoding service 
     and encode videos without going through the web  interface. You 
     may also benefit from one of our 
     [integration 
libraries](https://app.zencoder.com/docs/faq/basics/libraries) 
     for different languages. 

 

Το documentation μπορεί να γράφεται αναλυτικά όπωσ παραπάνω ι χρθςιμοποιϊντασ το 

!include ϊςτε να ειςάγει κάποιο εξωτερικό περιεχόμενο. Δθλαδι 

#%RAML 0.8 
title: ZEncoder API 
baseUri: https://app.zencoder.com/api 
documentation: 
 - title: Home 
   content: !include zencoder-home.md 

 

Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτον αρικμό των ςελίδων που μποροφν να ειςαχκοφν ςτον 

οριςμό του RAML API. Βζβαια, εάν το content τθσ ιδιότθτασ documentation είναι αρκετά 

μεγάλο ϊςτε να κάνει δφςκολθ τθν ανάγνωςθ του οριςμοφ του API, καλό κα είναι να 

χρθςιμοποιείται το include.  

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει τον οριςμό ενόσ RAML API με πολλαπλζσ ςελίδεσ 

τεκμθρίωςθσ 

#%RAML 0.8 
title: GitHub API 
version: v3 
baseUri: https://api.github.com 
documentation: 
 - title: Getting Started 
   content: !include github-3-getting-started.md 
 - title: Basics of Authentication 
   content: !include github-3-basics-of-authentication.md 
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 - title: Rendering Data as Graphs 
   content: !include github-3-rendering-data-as-graphs.md 

 

Resources και εμφωλευμένα resources 

Τα resources προςδιορίηονται από το ςχετικό τουσ URI που πρζπει να ξεκινάει με slash (/). 

Ζνα resource που ορίηεται ωσ ιδιότθτα ςτο επίπεδο root ονομάηεται top-level resource. Το 

κλειδί αυτισ τθσ ιδιότθτασ είναι το URI του resource ςε ςχζςθ με το baseUri. Ζνα resource 

που ορίηεται ςαν παιδί κάποιου άλλου resource ονομάηεται εμφωλευμζνο resource και το 

κλειδί τθσ ιδιότθτάσ του είναι το URI του ςε ςχζςθ με το URI του resource – γονζα.  

Το παράδειγμα αυτό δείχνει τον οριςμό ενόσ API με ζνα top-level resource, /gists και ζνα 

εμφωλευμζνο resource, /public. 

#%RAML 0.8 
title: GitHub API 
version: v3 
baseUri: https://api.github.com 
/gists: 
  displayName: Gists 
  /public: 
    displayName: Public Gists 

 

Display Name 

Το πεδίο displayName προςφζρει ζνα φιλικό όνομα ςτο resource και μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί από εργαλεία που παράγουν τεκμθριϊςεισ. Το πεδίο αυτό είναι 

προαιρετικό. Αν το πεδίο displayName δεν υπάρχει για κάποιο resource, τότε θ τεκμθρίωςθ 

πρζπει να αναφζρεται ςτο resource αυτό με το ςχετικό του URI (π.χ. “/jobs”).  

Description  

Κάκε resource είτε top-level είτε εμφωλευμζνο μπορεί να ζχει τθν ιδιότθτα description ςτθν 

οποία περιγράφεται ςφντομα το resource. Ρροτείνεται όλα τα resources να ζχουν τθν 

ιδιότθτα description.  

Template URIs και URI Parameters 

Template URIs που περιζχουν παραμζτρουσ URI μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να 

ορίςουν το ςχετικό URI ενόσ resource όταν ζχει μεταβλθτά ςτοιχεία. Το ακόλουκο 

παράδειγμα δείχνει ζνα top-level resource με το κλειδί /jobs και ζνα εμφωλευμζνο 

resource με το κλειδί /,jobId} 

#%RAML 0.8 
title: ZEncoder API 
version: v2 
baseUri: https://app.zencoder.com/api/{version} 
/jobs: # its fully-resolved URI is 
https://app.zencoder.com/api/{version}/jobs 
  displayName: Jobs 
  description: A collection of jobs 
  /{jobId}: # its fully-resolved URI is 
https://app.zencoder.com/api/{version}/jobs/{jobId} 
    description: A specific job, a member of the jobs collection 
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Ζνα resource μπορεί να περιλαμβάνει τθν ιδιότθτα uriParameters θ οποία κακορίηει τισ 

παραμζτρουσ URI ςτο ςχετικό URI του resource. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει δφο top-

level resources (/user και /users) και ζνα εμφωλευμζνο resource που κακορίηεται από το 

URI template (“/,userId-”). Θ παράμετροσ URI “userId” ορίηεται ξεκάκαρα και ζχει το 

displayName “User ID” και τφπο integer. 

#%RAML 0.8 
title: GitHub API 
version: v3 
baseUri: https://api.github.com 
/user: 
  displayName: Authenticated User 
/users: 
  displayName: Users 
  /{userId}: 
   displayName: User 
   uriParameters: 
     userId: 
       displayName: User ID 
       type: integer 

 

Base URI parameters 

Ζνα resource ι μία μζκοδοσ μπορεί να παρακάμψει τισ τιμζσ μίασ base URI template. Αυτό 

είναι χριςιμο για να περιορίςει ι να αλλάξει κανείσ τθν επιλογι των παραμζτρων ςτο base 

URI. Θ ιδιότθτα baseUriParameters μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να παρακαμφκοφν οι 

παράμετροι που ορίηονται ςτο επίπεδο root.  

Στο ακόλουκο παράδειγμα κλιςεισ ςτο resource /files πρζπει να γίνουν ςτο  "https://api-

content.dropbox.com/{version}". Πλεσ οι άλλεσ κλιςεισ ςτο API γίνονται 

ςτο "https://api.dropbox.com/{version}". 

#%RAML 0.8 
title: Dropbox API 
version: 1 
baseUri: https://{apiDomain}.dropbox.com/{version} 
baseUriParameters: 
  apiDomain: 
    description: | 
      The sub-domain at which the API is accessible. Most API calls are 
sent to https://api.dropbox.com 
    enum: [ "api" ] 
/account/info: 
  displayName: Account Information 
/files: 
  displayName: Download files 
  baseUriParameters: 
    apiDomain: 
      enum: [ "api-content" ] 

 

Absolute URI 

Τα απόλυτα URIs δεν προςδιορίηονται ξεκάκαρα. Σχθματίηονται ξεκινϊντασ από το baseUri 

και ςτθ ςυνζχεια προςκζτουν το ςχετικό URI του top-level resource. Μετά, προςκζτουν 

https://api-content.dropbox.com/%7Bversion%7D
https://api-content.dropbox.com/%7Bversion%7D
https://api.dropbox.com/%7Bversion%7D
http://raml.org/spec.html
http://raml.org/spec.html
http://raml.org/spec.html
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διαδοχικά τισ τιμζσ των ςχετικϊν URI για κάκε εμφωλευμζνο resource μζχρι να φτάςουμε 

ςτο resource που επικυμοφμε.  

   "https://api.github.com"            <--- baseUri 
               + 
          "/gists"                     <--- gists resource relative URI 
               + 
          "/public"                    <--- public gists resource relative 
URI 
               = 
"https://api.github.com/gists/public"  <--- public gists absolute URI 

Ζνα εμφωλευμζνο resource μπορεί και αυτό να ζχει μζςα του ζνα άλλο εμφωλευμζνο 

resource οπότε δθμιουργοφνται πολλαπλά εμφωλευμζνα resources.  

Σε αυτό το παράδειγμα, το /user είναι ζνα top-level resource που δεν ζχει παιδιά. Το /users 

είναι ζνα top-level resource που ζχει ζνα εμφωλευμζνο resource, /{userId}. Το 

εμφωλευμζνο resource /{userId} ζχει τρία εμφωλευμζνα resources, /followers, /following, 

και /keys.  

#%RAML 0.8 
title: GitHub API 
version: v3 
baseUri: https://api.github.com 
/user: 
/users: 
  /{userId}: 
    uriParameters: 
      userId: 
        type: integer 
    /followers: 
    /following: 
    /keys: 
      /{keyId}: 
        uriParameters: 
          keyId: 
            type: integer 

 

Και τα απόλυτα URI για αυτά τα resources ςτθν ίδια ςειρά με τον οριςμό τουσ είναι: 

https://api.github.com/user 
https://api.github.com/users 
https://api.github.com/users/{userId} 
https://api.github.com/users/{userId}/followers 
https://api.github.com/users/{userId}/following 
https://api.github.com/users/{userId}/keys 
https://api.github.com/users/{userId}/keys/{keyId} 

 

Methods  

Σε ζνα RESTful API, methods είναι οι ενζργειεσ που γίνονται ςε ζνα resource. Κάκε μζκοδοσ 

πρζπει να είναι μία από τισ HTTP μεκόδουσ που ορίηονται ςτο HTTP version 1.1 specification 

[RFC2616] και τθν επζκταςι του, RFC5789 [RFC5789]. 
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Description 

Κάκε οριςμζνθ μζκοδοσ μπορεί να ζχει το πεδίο description το οποίο περιγράφει ςφντομα 

τι κάνει θ μζκοδοσ ςτο resource. Ρροτείνεται όλεσ οι μζκοδοι που ορίηονται ςτο API να 

ζχουν το πεδίο description.  

Το παράδειγμα αυτό το resource /jobs ςτο οποίο ορίηονται οι μζκοδοι POST και GET 

#%RAML 0.8 
title: ZEncoder API 
version: v2 
baseUri: https://app.zencoder.com/api/{version} 
/jobs: 
  post: 
    description: Create a Job 
  get: 
    description: List Jobs 

 Βζβαια θ τιμι τθσ ιδιότθτασ description μπορεί να γραφεί και χρθςιμοποιϊντασ Markdown. 

Headers 

Μία μζκοδοσ ενόσ API μπορεί να υποςτθρίηει ι να απαιτεί μθ-κακιερωμζνεσ HTTP 

επικεφαλίδεσ. Στον οριςμό του API προςδιορίηονται αυτζσ οι επικεφαλίδεσ με τθν ιδιότθτα 

headers. Θ ιδιότθτα αυτι είναι ζνασ χάρτθσ ςτον οποίο το κλειδί είναι το όνομα τθσ 

επικεφαλίδασ και θ τιμι είναι ζνασ άλλοσ χάρτθσ που κακορίηει τα πεδία τθσ επικεφαλίδασ, 

ςφμφωνα με τθν ενότθτα Named Parameters.  

Αυτό το παράδειγμα δείχνει μία μζκοδο POST με μία HTTP επικεφαλίδα 

#%RAML 0.8 
title: ZEncoder API 
version: v2 
baseUri: https://app.zencoder.com/api/{version} 
/jobs: 
  post: 
    description: Create a Job 
    headers: 
      Zencoder-Api-Key: 
        displayName: ZEncoder API Key 

Protocols 

Μία μζκοδοσ μπορεί να παρακάμψει τθν τιμι του protocols για εκείνθ τθ ςυγκεκριμζνθ 

μζκοδο και μόνο, ορίηοντασ μία διαφορετικι τιμι ςτο πεδίο. Στο παράδειγμα που 

ακολουκεί θ μζκοδοσ GET είναι προςβάςιμθ και από HTTP και από HTTPS ενϊ το υπόλοιπο 

API μόνο από HTTPS. 

#%RAML 0.8 
title: Twitter API 
version: 1.1 
baseUri: https://api.twitter.com/{version} 
/search/tweets.json: 
  displayName: Tweet Search 
  get: 
    description: Returns a collection of relevant Tweets matching a 
specified query 
    protocols: [HTTP, HTTPS] 
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Query Strings  

Οι πόροι ενόσ API μποροφν να φιλτραριςτοφν (ϊςτε να επιςτρζψουν ζνα υποςφνολο 

αποτελεςμάτων) ι να τροποποιθκοφν (όπωσ να μετατραπεί το body από JSON ςε XML 

μορφι) χρθςιμοποιϊντασ τα query strings. Εάν το resource ι οι μζκοδοί του υποςτθρίηουν 

ζνα query string, τότε αυτό πρζπει να ορίηεται από τθν ιδιότθτα queryParameters. 

Θ ιδιότθτα αυτι είναι ζνασ χάρτθσ ςτον οποίο το κλειδί είναι το όνομα του query parameter 

και θ τιμι του είναι πίνακασ που ορίηει τα πεδία του query parameters, ςφμφωνα με τθν 

ενότθτα Named Parameters.  

#%RAML 0.8 
title: GitHub API 
version: v3 
baseUri: https://api.github.com/{version} 
/users: 
  get: 
    description: Get a list of users 
    queryParameters: 
      page: 
        description: Specify the page that you want to retrieve 
        type: integer 
        required: true 
        example: 1 
      per_page: 
        description: Specify the amount of items that will be retrieved per 
page 
        type: integer 
        minimum: 10 
        maximum: 200 
        default: 30 
        example: 50 

 

Body 

Οριςμζνεσ μζκοδοι αναμζνουν το resource να τουσ ςταλεί ςαν request body. Για 

παράδειγμα, για να δθμιουργθκεί ζνα resource, πρζπει το αίτθμα να περιλαμβάνει 

πλθροφορίεσ για το resource που πρόκειται να δθμιουργθκεί.  

Τα resources μποροφν να ζχουν διαφορετικζσ αναπαραςτάςεισ. Για παράδειγμα ζνα API 

μπορεί να υποςτθρίηει JSON και XML. Το body μιασ μεκόδου ορίηεται από ςτθν ιδιότθτα 

body ςτθν οποία το κλειδί είναι ζνα ζγκυρο media type.  

Αυτό το παράδειγμα δείχνει ζνα απόςπαςμα από το API Zencoder ςχετικά με το resource 

/jobs, το οποίο δζχεται ωσ ειςόδουσ είτε JSON είτα XML. 

/jobs: 
  post: 
    description: Create a Job 
    body: 
      text/xml: !!null 
      application/json: !!null 
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Responses 

Οι μζκοδοι μπορεί να ζχουν μία ι περιςςότερεσ απαντιςεισ. Οι απαντιςεισ αυτζσ μποροφν 

να περιγραφοφν χρθςιμοποιϊντασ τθν ιδιότθτα description και μπορεί να περιζχουν το 

πεδίο example ι τθν ιδιότθτα schema.  

Αυτό το παράδειγμα δείχνει ζναν οριςμό για τθν απάντθςθ 200 ςε GET μζκοδο 

/media/popular: 
  displayName: Most Popular Media 
  get: 
    description: | 
      Get a list of what media is most popular at the moment. 
    responses: 
      200: 
        body: 
          application/json: 
            example: !include examples/instagram-v1-media-popular-
example.json 

 

Οι απαντιςεισ πρζπει να είναι ζνασ χάρτθσ από ζναν ι περιςςότερουσ κωδικοφσ 

κατάςταςθσ HTTP, όπου κάκε κωδικόσ είναι ζνασ χάρτθσ που περιγράφει τι ςθμαίνει ο 

κωδικόσ.  

Κάκε απάντθςθ μπορεί να περιζχει τθν ιδιότθτα body θ οποία ζχει τθν ίδια δομι όπωσ αυτι 

του request body. Απαντιςεισ που μποροφν να ςτείλουν πάνω από ζναν κωδικό μποροφν 

να ορίςουν πολλαπλά body.  

Για API χωρίσ a priori γνϊςθ του τφπου τθσ απάντθςθσ που κα δϊςουν, το “*/*” μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για να δείξει ότι οι απαντιςεισ που δεν ταιριάηουν με τουσ τφπουσ 

δεδομζνων που ζχουν οριςτεί, πρζπει να γίνουν αποδεκτζσ.  

Οι απαντιςεισ πικανόν να ζχουν τθν ιδιότθτα description που εξθγεί αναλυτικότερα γιατί 

δόκθκε αυτι θ απάντθςθ. Θ περιγραφι αυτι είναι ιδιαίτερα χριςιμθ ςε περιπτϊςεισ 

λακϊν. Για παράδειγμα 

/media/popular: 
  displayName: Most Popular Media 
  get: 
    description: | 
      Get a list of what media is most popular at the moment. 
    responses: 
      503: 
        description: | 
          The service is currently unavailable or you exceeded the maximum 
requests per hour allowed to your application. 

 

Resource Types και Traits  

Οι οριςμοί για resources και μεκόδουσ είναι ςυχνά επαναλαμβανόμενοι. Για παράδειγμα 

αν ζνα API απαιτεί πιςτοποίθςθ OAuth, ο οριςμόσ του API πρζπει να περιλαμβάνει το query 

string access_token ςτισ περιγραφζσ όλων των μεκόδων. Επιπλζον υπάρχουν πολλά 

πλεονεκτιματα ςτθν επαναχρθςιμοποίθςθ μοτίβων ςε πολλά resources και μεκόδουσ. Θ 
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χριςθ αυτϊν των μοτίβων ςυμβάλει ςτθ ςυνζπεια και μειϊνει τθν πολυπλοκότθτα για τουσ 

servers και για τουσ πελάτεσ.  

Ζνα Resource type είναι ζνασ μερικόσ οριςμόσ ενόσ resource που μπορεί να προςδιορίςει 

τθν περιγραφι και τισ μεκόδουσ με τισ ιδιότθτζσ τουσ.  

Ζνα Trait είναι ζνασ μερικόσ οριςμόσ μίασ μεκόδου που μπορεί να παρζχει ιδιότθτεσ ςτο 

επίπεδο τθσ μεκόδου όπωσ description, headers, query string parameters και responses.  

Οι ιδιότθτεσ resourceTypes και traits ορίηονται ςτο επίπεδο root του οριςμοφ του API. Θ 

τιμι τουσ είναι ζνασ πίνακασ χαρτϊν. Σε κάκε χάρτθ τα κλειδιά είναι τα ονόματα των 

resourceTypes και traits και οι τιμζσ τουσ είναι οι οριςμοί των resourceTypes και traits 

αντίςτοιχα.  

#%RAML 0.8 
title: Example API 
version: v1 
resourceTypes: 
  - collection: 
      usage: This resourceType should be used for any collection of items 
      description: The collection of <<resourcePathName>> 
      get: 
        description: Get all <<resourcePathName>>, optionally filtered 
      post: 
        description: Create a new <<resourcePathName | !singularize>> 
traits: 
  - secured: 
      usage: Apply this to any method that needs to be secured 
      description: Some requests require authentication. 
      queryParameters: 
        access_token: 
          description: Access Token 
          type: string 
          example: ACCESS_TOKEN 
          required: true 

 

3.2.4 Αςφάλεια 
Τα περιςςότερα REST APIs ζχουν ζναν ι περιςςότερουσ μθχανιςμοφσ για να αςφαλίςουν 

τθν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα, για αιτιματα ταυτοποίθςθσ και για να αποφαςίηουν το 

επίπεδο πρόςβαςθσ και ορατότθτασ των δεδομζνων.  

Θ ιδιότθτα securitySchemes ορίηεται ςτο επίπεδο root του API. Ρρζπει να χρθςιμοποιείται 

για να κακορίηει τουσ μθχανιςμοφσ αςφαλείασ ενόσ API, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

απαραίτθτων ρυκμίςεων και μεκόδων πιςτοποίθςθσ που το API υποςτθρίηει.  

Στο ακόλουκο παράδειγμα το API του Dropbox υποςτθρίηει πιςτοποίθςθ μζςω  OAuth 2.0 

και OAuth 1.0. 
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#%RAML 0.8 
title: Dropbox API 
version: 1 
baseUri: https://api.dropbox.com/{version} 
securitySchemes: 
    - oauth_2_0: 
        description: | 
            Dropbox supports OAuth 2.0 for authenticating all API requests. 
        type: OAuth 2.0 
        describedBy: 
            headers: 
                Authorization: 
                    description: | 
                       Used to send a valid OAuth 2 access token. Do not 
use 
                       with the "access_token" query string parameter. 
                    type: string 
            queryParameters: 
                access_token: 
                    description: | 
                       Used to send a valid OAuth 2 access token. Do not 
use                                     together with the "Authorization" 
header 
                    type: string 
            responses: 
                401: 
                    description: | 
                        Bad or expired token. This can happen if the user 
or Dropbox revoked or expired an access token. To fix, you should re-
authenticate the user. 
                403: 
                    description: | 
                        Bad OAuth request (wrong consumer key, bad nonce, 
expired timestamp...). Unfortunately, re-authenticating the user won't help 
here. 
        settings: 
          authorizationUri: https://www.dropbox.com/1/oauth2/authorize 
          accessTokenUri: https://api.dropbox.com/1/oauth2/token 
          authorizationGrants: [ code, token ] 
    - oauth_1_0: 
        description:| 
            OAuth 1.0 continues to be supported for all API requests, but 
OAuth 2.0 is now preferred. 
        type: OAuth 1.0 
        settings: 
          requestTokenUri: https://api.dropbox.com/1/oauth/request_token 
          authorizationUri: https://www.dropbox.com/1/oauth/authorize 
          tokenCredentialsUri: https://api.dropbox.com/1/oauth/access_token 
    - customHeader: 
        description:| 
            A custom   
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3.3 API-Blueprint 
 

Το API Blueprint είναι μια περιγραφικι γλϊςςα για APIs που βαςίηεται ςτθν τεκμθρίωςθ 

(documentation). Είναι ζνα ςφνολο ςθμαςιολογικϊν υποκζςεων πζρα από το απλό 

Markdown. (Το Markdown είναι ζνα εργαλείο για web developers που μετατρζπει κείμενο 

ςε HTML. Με αυτόν τον τρόπο επιτρζπει τθν μετατροπι απλοφ κειμζνου που είναι 

ευανάγνωςτο και εφκολο να γραφτεί ςε ςωςτά δομθμζνθ XHTML ι HTML.) 

Το API Blueprint είναι ιδιαίτερα χριςιμο όχι μόνο κατά τον ςχεδιαςμό του web API και τθσ 

κατανοθτισ τεκμθρίωςισ του αλλά και κατά τθν γριγορθ προτυποποίθςθ και ςυνεργαςία. 

Είναι εφκολο να το μάκει κανείσ και ακόμα ευκολότερο να το διαβάςει κακϊσ είναι μια 

μορφι απλοφ κειμζνου.  

Τα περιςςότερα εργαλεία του API Blueprint ζχουν 

πλιρωσ ελεφκερο κϊδικα οπότε δεν χρειάηεται να 

«εγκλωβιςτεί κάποιοσ ςε μθ επικυμθτζσ αγορζσ» για να 

υλοποιιςει το API του. Αυτό ςθμαίνει ότι ο κακζνασ 

μπορεί να ενςωματϊςει το API Blueprint ςε 

οποιοδιποτε προϊόν εμπορικό ι μθ.  

Επιπλζον το API Blueprint καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ 

του API ςε όλθ τθ διάρκεια ηωισ του. Ο ςχεδιαςμόσ του 

API είναι μόνο θ αρχι. Το API Blueprint μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί από μία πλθκϊρα εργαλείων από 

διαδραςτικι τεκμθρίωςθ, δθμιουργία SDK, αποςφαλμάτωςθ (debugging), από server για 

τθν δοκιμαςτικι λειτουργία του API μζχρι αναλυτικά εργαλεία.  

Οριςμζνα εργαλεία που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν με το API Blueprint είναι: 

 Apiary.io REST API Platform για τθν εφρεςθ, δθμιουργία και ανταλλαγι APIs 

 Dredd δοκιμαςτικό εργαλείο  

 cURL trace parser εργαλείο για ενδοςκόπθςθ HTTP 

 RSpec API Blueprint για τθν αυτόματθ δθμιουργία τεκμθρίωςθσ για API 

 Και άλλα 

 

Γιατί υπερτερεί το API Blueprint ςε ςχζςθ με το: 

 «κάν’ το μόνοσ ςου» 

Δεν υπάρχει λόγοσ για τθν εκ νζου ανακάλυψθ του τροχοφ και τθν ςπατάλθ πολφτιμου 

χρόνου. Στόχοσ είναι θ επαναχρθςιμοποίθςθ ζτοιμων και λειτουργικϊν ςτοιχείων και θ 

ςυγκζντρωςθ ςτισ λειτουργίεσ του API. Το API Blueprint παρζχει χριςιμα εργαλεία για όλθ 

τθν διάρκεια ηωισ του API και προωκεί τθν ςυηιτθςθ κάκε API με άλλουσ προγραμματιςτζσ 

και παράγει αυτόματα τεκμθρίωςθ. 
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 JSON 

Το JSON είναι μία δομι για μθχανζσ. Χρθςιμοποιϊντασ το API Blueprint λφνονται τα 

προβλιματα ςχετικά με το ποιοσ κα διορκϊςει τον κϊδικα και ποιοσ κα ανανεϊςει τθν 

τεκμθρίωςθ κακϊσ κα είναι εφκολο για όλουσ.  

 Google Docs 

Ο κϊδικασ εξελίςςεται, δθμιουργοφνται νζεσ εκδόςεισ και ελζγχεται. Το ίδιο πρζπει να 

γίνεται και με τθν τεκμθρίωςθ του API. Το API Blueprint είναι ςυνδεδεμζνο με τον κϊδικα, 

ζχει τον ίδιο κφκλο ηωισ και θ ανανζωςθ γίνεται παράλλθλα.  

 

3.3.1 Η γλώςςα τησ API-Blueprint  

3.3.1.1 Έγγραφο API Blueprint 

Ζνα ζγγραφο ςε API Blueprint είναι ςτθν ουςία ζνα ζγγραφο απλοφ κειμζνου Markdown 

που περιγράφει ζνα web API ι ζνα μζροσ του. Αυτό το ζγγραφο είναι δομθμζνο ςε λογικζσ 

ενότθτεσ. Κάκε ενότθτα ζχει το χαρακτθριςτικό τθσ νόθμα, περιεχόμενο και κζςθ ςτο 

ζγγραφο. Πλεσ οι ενότθτεσ είναι προαιρετικζσ όμωσ όταν μία ενότθτα υπάρχει τότε πρζπει 

υποχρεωτικά να ακολουκεί τθ δομι του εγγράφου API Blueprint. 

Δομή εγγράφου Blueprint 

 0-1 Metadata section 

 0-1 API Name & overview section 

 0+ Resource sections 

o 0-1 URI Parameters section 

o 0-1 Model section 

 0-1 Headers section 

 0-1 Body section 

 0-1 Schema section 

o 1+ Action sections 

 0-1 URI Parameters section 

 0+ Request sections 

 0-1 Headers section 

 0-1 Body section 

 0-1 Schema section 

 1+ Response sections 

 0-1 Headers section 

 0-1 Body section 

 0-1 Schema section 

 0+ Resource Group sections 

o 0+ Resource sections 

https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-metadata-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-api-name-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-resource-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-uriparameters-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-model-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-headers-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-body-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-schema-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-action-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-uriparameters-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-request-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-headers-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-body-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-schema-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-response-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-headers-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-body-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-schema-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-resourcegroup-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-resource-section
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Ο αρικμόσ πριν από το όνομα κάκε ενότθτασ δείχνει πόςεσ φορζσ μπορεί να εμφανιςτεί θ 

ςυγκεκριμζνθ ενότθτα ςτο ζγγραφο. 

3.3.1.2 Ενότητα Blueprint 

Κάκε ενότθτα αντιπροςωπεφει μία λογικι μονάδα του API Blueprint. Για παράδειγμα τθν 

περίλθψθ, ζνα ςφνολο από resources ι οριςμοφσ των resources. Γενικά μία ενότθτα 

ορίηεται χρθςιμοποιϊντασ μία λζξθ κλειδί ςτθν οντότθτα του Markdown. Ανάλογα με τθν 

ενότθτα θ λζξθ κλειδί γράφεται είτε ωσ επικεφαλίδα οντότθτασ Markdown είτε ωσ μζλοσ 

μίασ λίςτασ. Ο οριςμόσ μιασ ενότθτασ μπορεί να περιζχει επιπλζον μεταβλθτά ςτοιχεία 

όπωσ το αναγνωριςτικό τθσ.  

Υπάρχουν δφο ειδικζσ ενότθτεσ που αναγνωρίηονται από τθ κζςθ τουσ ςτο ζγγραφο αντί 

από μία λζξθ κλειδί. Θ ενότθτα Metadata και θ ενότθτα API Name and Overview.  

Ραράδειγμα: ενότθτεσ που κακορίηονται από τον τίτλο  

# <keyword>  
 
 ... 
 
# <keyword>  
 
 ... 

  

Ραράδειγμα: ενότθτεσ που κακορίηονται από λίςτεσ 

+ <keyword> 
 
 ... 
 
+ <keyword> 
 
 ... 

 

Δομή ενοτήτων 

Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τφποι API Blueprint ενοτιτων. Μία γενικι δομι 

ενότθτασ που κακορίηεται από μία λζξθ κλειδί περιλαμβάνει ζνα αναγνωριςτικό όνομα, μία 

ενότθτα περιγραφισ και εμφωλευμζνεσ ενότθτεσ ι ειδικά ςχεδιαςμζνο περιεχόμενο.  

Ραράδειγμα: δομι ενοτιτων που κακορίηονται από τον τίτλο  

# <keyword> <identifier> 
 
<description> 
 
<specific content> 
 
<nested sections> 
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Ραράδειγμα: δομι ενοτιτων που κακορίηονται από λίςτεσ 

+ <keyword> <identifier> 
 
    <description> 
 
    <specific content> 
 
    <nested sections> 
 

Λέξεισ κλειδιά 

Οι ακόλουκεσ δεςμευμζνεσ λζξεισ κλειδιά χρθςιμοποιοφνται ςτον οριςμό ενοτιτων: 

Λζξεισ κλειδιά για επικεφαλίδεσ 

 Group 

 HTTP methods (π.χ GET, POST, PUT, DELETE...) 

 URI templates (π.χ /resource/{id}) 

 Συνδυαςμόσ μίασ μεκόδου HTTP και ενόσ URI Template (π.χ GET /resource/{id}) 

Λζξεισ κλειδιά για λίςτεσ 

 Request 

 Response 

 Body 

 Schema 

 Model 

 Header & Headers 

 Parameter & Parameters 

 Values 

Αναγνωριςτικό (Identifier) 

Ο οριςμόσ μιασ ενότθτασ μπορεί ι πρζπει να περιζχει το αναγνωριςτικό τθσ ενότθτασ. Το 

αναγνωριςτικό αυτό είναι οποιαδιποτε ακολουκία μθ κενϊν χαρακτιρων εκτόσ από τουσ *, 

+, (, ). Επιπλζον ζνα αναγνωριςτικό δεν μπορεί να περιζχει καμία από τισ λζξεισ κλειδιά.  

Ραράδειγμα 

Adam's Message 42 

 
my-awesome-message_2 

 

Περιγραφή 

Θ περιγραφι μιασ ενότθτασ είναι οποιοδιποτε αυκαίρετο περιεχόμενο ςε μορφι 

Markdown που ακολουκεί τθν ενότθτα του οριςμοφ. Είναι δυνατό να χρθςιμοποιθκεί 

οποιαδιποτε Markdown επικεφαλίδα ι ςτοιχείο λίςτασ ςτθν ενότθτα περιγραφισ αρκεί να 

μθν ςυγκροφεται με κάποια από τισ δεςμευμζνεσ λζξεισ κλειδιά.  

https://github.com/for-GET/know-your-http-well/blob/master/methods.md#know-your-http-methods-well
http://tools.ietf.org/html/rfc6570
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Εμφωλευμένεσ ενότητεσ 

Μία ενότθτα μπορεί να περιζχει μία ι περιςςότερεσ άλλεσ εμφωλευμζνεσ ενότθτεσ. Για να 

εμφωλευτεί μία ενότθτα πρζπει ανάλογα με τον τφπο τθσ να αυξθκεί το επίπεδο του τίτλου 

τθσ ι θ κζςθ τθσ μζςα ςτθ λίςτα. Οτιδιποτε ανάμεςα ςτθν αρχι τθσ τρζχουςασ ενότθτασ 

μζχρι τθν αρχι τθσ επόμενθσ που βρίςκεται ςτο ίδιο επίπεδο κεωρείται μζροσ τθσ 

τρζχουςασ ενότθτασ. Το ποιεσ ενότθτεσ μποροφν να εμφωλευκοφν και που, εξαρτάται από 

τθν ςυγκεκριμζνθ ενότθτα που κα τισ περιζχει.  

Ραράδειγμα: Εμφωλευμζνθ header-defined ενότθτα 

# <section definition>  
 ...  
 
## <nested section definition> 
 ... 

 

Ραράδειγμα: Εμφωλευμζνθ list-defined ενότθτα 

+ <section definition> 
     ...  
 
    + <nested section definition> 
     ... 

 

3.3.2 Πρότυπα ενοτήτων 

Στθ ςυνζχεια υπάρχει ανάλυςθ κάκε ενότθτασ. Οριςμζνεσ που χαρακτθρίηονται ωσ abstract 

αποτελοφν τθ βάςθ για άλλεσ ενότθτεσ και επομζνωσ δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

άμεςα. 

1.  Named section 

 Abstract 

 Ενότθτεσ – γονείσ: ποικίλουν 

 Εμφωλευμζνεσ ενότθτεσ: ποικίλουν 

 Οντότθτα Markdown: επικεφαλίδα, λίςτα 

 Κλθρονομεί από: κανζναν 

Οριςμόσ 

Ορίηεται από μία λζξθ κλειδί που ακολουκείται από ζνα προαιρετικό όνομα ενότθτασ – 

αναγνωριςτικό και βρίςκεται ςε οντότθτα Markdown ωσ κεφαλίδα ι λίςτα. 

 

# <keyword> <identifier> 

 

+ <keyword> <identifier> 
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Ρεριγραφι 

Θ ενότθτα Named είναι θ βάςθ για τισ περιςςότερεσ ενότθτεσ  του API Blueprint. Αποτελεί 

τθν γενικι ενότθτα και ζτςι αποτελείται από το όνομα τθσ ενότθτασ, τθν περιγραφι και 

εμφωλευμζνα τμιματα ι περιεχόμενο ειδικισ μορφισ. 

 

Ραράδειγμα 

 

# <keyword> Section Name 
This the `Section Name` description. 
 
- one 
- **two** 
- three 
 
<nested sections> |  <formatted content> 

 

2. Asset section 

 Abstract 

 Ενότθτεσ – γονείσ : ποικίλουν 

 Εμφωλευμζνεσ ενότθτεσ: καμία 

 Οντότθτα Markdown: λίςτα 

 Κλθρονομεί από :κανζναν 

Οριςμόσ 

Ορίηεται από μία λζξθ κλειδί ςτθν λίςτα του Markdown 

 

+ <keyword> 

 

Ρεριγραφι 

Θ ενότθτα Asset είναι θ βαςικι ενότθτα για ατομικά δεδομζνα ςτο API Blueprint. Το 

περιεχόμενο ςε αυτι τθν ενότθτα αναμζνεται να είναι ζνα block προεπεξεργαςμζνου 

κϊδικα. 

 

Ραράδειγμα 

 

+ <keyword> 
 
        { 
            "message": "Hello" 
        } 
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3. Payload section 

 Abstract 

 Ενότθτεσ – γονείσ : ποικίλουν 

 Εμφωλευμζνεσ ενότθτεσ:  0-1 Headers section, 0-1 Body section, 0-1 Schema 

section 

 Οντότθτα Markdown: λίςτα 

 Κλθρονομεί από : Named section 

 

Οριςμόσ 

Ορίηεται από μία λζξθ κλειδί ςτθν λίςτα Markdown. Θ λζξθ κλειδί μπορεί να ακολουκείται 

από κάποιο αναγνωριςτικό. Ο οριςμόσ μπορεί να περιζχει το media-type του payload ςε 

παρζνκεςθ. 

 

+ <keyword> <identifier> (<media type>) 

 

Ρεριγραφι 

Θ ενότθτα payload αντιπροςωπεφει τθν πλθροφορία που μεταφζρεται ςε αιτιςεισ και 

ανταποκρίςεισ HTTP μθνυμάτων. Το payload αποτελείται από προαιρετικζσ μετά-

πλθροφορίεσ ςε μορφι HTTP επικεφαλίδων και από προαιρετικό περιεχόμενο ςτθ μορφι 

ςϊματοσ HTTP. Επιπλζον, ςτο API Blueprint το payload περιλαμβάνει μία μορφι 

περιγραφισ και επικφρωςθσ.  

Θ ενότθτα payload μπορεί να ζχει ςυνδεδεμζνο το media type τθσ. Το media type του 

payload αντιπροςωπεφει τα δεδομζνα που λαμβάνονται ι ςτζλνονται ςτθ μορφι μίασ HTTP 

 Content-Type  επικεφαλίδασ. Πταν κακορίηεται καλό κα είναι το payload να περιλαμβάνει 

μία εμφωλευμζνθ ενότθτα Body. 

Αυτι θ ενότθτα πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον μία από τισ ακόλουκεσ εμφωλευμζνεσ 

ενότθτεσ: 

 Headers section 

 0-1 Body section 

 0-1 Schema section 

Αν δεν υπάρχει εμφωλευμζνθ ενότθτα το περιεχόμενο τθσ ενότθτασ payload κεωρείται 

περιεχόμενο τθσ ενότθτασ Body 

Ραράδειγμα 

 

+ <keyword> Payload Name (application/json) 
 
    This the `Payload Name` description. 
 
    + Headers 
     ... 
 
    + Body 

https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-headers-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-body-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-schema-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-schema-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-named-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-headers-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-body-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-schema-section
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     ... 
 
    + Schema 
    ... 

 

4. Headers section 

 Ενότθτεσ – γονείσ : payload section 

 Εμφωλευμζνεσ ενότθτεσ:  καμία 

 Οντότθτα Markdown: λίςτα 

 Κλθρονομεί από : καμία 

Οριςμόσ 

Ορίηεται από τθ λζξθ κλειδί  Headers ςτθ λίςτα Markdown 

 

+ Headers 

 

Ρεριγραφι 

Ρροςδιορίηει το HTTP message-headers από τθν ενότθτα payload του γονζα. Το 

περιεχόμενο αυτισ τθσ ενότθτασ αναμζνεται να είναι ζνα block προεπεξεργαςμζνου 

κϊδικα με το ακόλουκο ςυντακτικό: 

<HTTP header name>: <value> 

Ζνα HTTP header ανά γραμμι. 

Ραράδειγμα 

+ Headers 
 
        Accept-Charset: utf-8 
        Connection: keep-alive 
        Content-Type: multipart/form-data, boundary=AaB03x 

 

5. Body section 

 Ενότθτεσ – γονείσ : payload section 

 Εμφωλευμζνεσ ενότθτεσ:  καμία 

 Οντότθτα Markdown: λίςτα 

 Κλθρονομεί από : Asset section 

Οριςμόσ 

Ορίηεται από τθ λζξθ κλειδί  Body ςτθ λίςτα Markdown 

 

+ Body 

 

Ρεριγραφι 

Ρροςδιορίηει το HTTP message-body του payload section 
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Ραράδειγμα 

+ Body 

        { 

            "message": "Hello" 

        } 

 

6. Schema section 

 Ενότθτεσ – γονείσ : payload section 

 Εμφωλευμζνεσ ενότθτεσ:  καμία 

 Οντότθτα Markdown: λίςτα 

 Κλθρονομεί από : Asset section 

Οριςμόσ 

Ορίηεται από τθ λζξθ κλειδί Schema ςτθ λίςτα Markdown 

 

+ Schema 

 

Ρεριγραφι 

Ρροςδιορίηει μία μορφι επικφρωςθσ για το HTTP message-body του payload section του 

γονζα. 

 

 

7. Metadata section 

 Ενότθτεσ – γονείσ : καμία 

 Εμφωλευμζνεσ ενότθτεσ:  καμία 

 Οντότθτα Markdown: ειδικι 

 Κλθρονομεί από : καμία 

Οριςμόσ 

Ηεφγθ κλειδιοφ – τιμισ. Το κλειδί χωρίηεται από τθν τιμι του με άνω κάτω τελεία (:). Ζνα 

ηεφγοσ ανά γραμμι. Ξεκινάει ςτθν αρχι του εγγράφου και τελειϊνει με το πρϊτο 

Markdown ςτοιχείο που δεν αναγνωρίηεται ωσ ηεφγοσ κλειδιοφ – τιμισ. 

Ρεριγραφι 

Τα κλειδιά μεταδεδομζνων και οι τιμζσ τουσ είναι tool-specific και πρζπει να γίνει αναφορά 

ςτθν τεκμθρίωςθ του αντίςτοιχου εργαλείου για τθν λίςτα των υποςτθριηόμενων κλειδιϊν.  

Ραράδειγμα 

HOST: http://blog.acme.com 

FORMAT: 1A 
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8. API name & overview section 

 Ενότθτεσ – γονείσ : καμία 

 Εμφωλευμζνεσ ενότθτεσ:  καμία 

 Οντότθτα Markdown: ειδικι, επικεφαλίδα 

 Κλθρονομεί από : Named section 

Οριςμόσ 

Ορίηεται από τθν πρϊτθ Markdown επικεφαλίδα ςτο ζγγραφο blueprint εκτόσ αν 

αντιπροςωπεφει τον οριςμό κάποιασ άλλθσ ενότθτασ.  

 

Ρεριγραφι 

Πνομα και περιγραφι του API 

 

Ραράδειγμα 

# Basic ACME Blog API 

Welcome to the **ACME Blog** API. This API provides access to the **ACME 

Blog** service. 

 

9. Resource group section 

 Ενότθτεσ – γονείσ : καμία 

 Εμφωλευμζνεσ ενότθτεσ: 0+ Resource section 

 Οντότθτα Markdown: επικεφαλίδα 

 Κλθρονομεί από : Named section 

Οριςμόσ 

Ορίηεται από τθν λζξθ κλειδί  Group ακολουκοφμενθ από το όνομα του group 

(αναγνωριςτικό) 

 

# Group <identifier> 

 

Ρεριγραφι 

Αυτι θ ενότθτα αντιπροςωπεφει ζνα ςφνολο πόρων (Resource Sections). Μπορεί να ζχει 

μία ι περιςςότερεσ εμφωλευμζνεσ Resource Sections. 

Ραράδειγμα 

# Group Blog Posts 

 

## Resource 1 [/resource1] 

 ... 

 

# Group Authors 

Resources in this groups are related to **ACME Blog** authors.     

 

## Resource 2 [/resource2] 

 ... 

https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-resource-section
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10. Resource section  

 Ενότθτεσ – γονείσ :Resource group section 

 Εμφωλευμζνεσ ενότθτεσ:  0-1 Parameters section, 0-1 Model section, 1+ Action 

section 

 Οντότθτα Markdown: επικεφαλίδα 

 Κλθρονομεί από : Named section 

Οριςμόσ 

Ορίηεται από ζνα RFC 6570 URI πρότυπο 

 

# <URI template> 

ι  ορίηεται από το όνομα ενόσ πόρου ακολουκοφμενο από το πρότυπο URI μζςα ςε αγκφλεσ 

[]. 

# <identifier> [<URI template>] 

ι ορίηεται από μία μζκοδο HTTP ακολουκοφμενθ από το πρότυπο URI 

# <HTTP request method> <URI template> 

 

Ρεριγραφι 

Ζνα resource API όπωσ κακορίηεται από το URI του ι ζνα ςφνολο από resources που 

αντιςτοιχοφν ςτο πρότυπο URI τουσ. 

Αυτι θ ενότθτα περιλαμβάνει τουλάχιςτον μία εμφωλευμζνθ ενότθτα Action και επιπλζον 

μπορεί να περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ εμφωλευμζνεσ ενότθτεσ: 

 Model section 

 URI parameters section 

 Επιπλζον Action sections 

Ραράδειγμα 

# Blog Posts [/posts/{id}] 

Resource representing **ACME Blog** posts. 

 

# /posts/{id} 

 

# GET /posts/{id} 

 

11. Resource model section 

 Ενότθτεσ – γονείσ :Resource section 

 Εμφωλευμζνεσ ενότθτεσ:  όπωσ ςτο payload section  

 Οντότθτα Markdown: λίςτα 

 Κλθρονομεί από : Payload section 

https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-uriparameters-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-model-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-action-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-action-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-model-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-uriparameters-section
https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#def-action-section
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Οριςμόσ 

Ορίηεται από τθν λζξθ κλειδί  Model  ακολουκοφμενθ προαιρετικά από ζνα media type 

 

+ Model (<media type>) 

 

Ρεριγραφι 

Μία υποδειγματικι παρουςίαςθ των πόρων ςτθν μορφι payload. 

 

Ραράδειγμα 

 

# My Resource [/resource] 

+ Model (text/plain) 

 

        Hello World 

 

## Retrieve My Resource [GET] 

+ Response 200 

 

    [My Resource][] 

 

12. URI parameters section 

 Ενότθτεσ – γονείσ :Resource section |Action section 

 Εμφωλευμζνεσ ενότθτεσ:  καμία  

 Οντότθτα Markdown: λίςτα 

 Κλθρονομεί από : καμία, ειδικά 

Οριςμόσ 

Ορίηεται από τθν λζξθ κλειδί Parameters γραμμζνθ ςαν αντικείμενο λίςτασ Markdown 

 

+ Parameters 

 

Ρεριγραφι 

Αναφορά των παραμζτρων URI τθσ ενότθτασ γονζα. 

 

Αυτι θ ενότθτα πρζπει να αποτελείται μόνο από αντικείμενα εμφωλευμζνων λιςτϊν και 

δεν πρζπει να περιζχει άλλα ςτοιχεία. Μία λίςτα για κάκε παράμετρο URI.  

+ <parameter name> = `<default value>` (required | optional , <type>, 

`<example value>`) ... <description> 

 

    <additional description> 

 

    + Values 
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        + `<enumeration element 1>`  

        + `<enumeration element 2>` 

        ... 

        + `<enumeration element N>` 

 

Ππου, 

<parameter name>  
είναι το όνομα τθσ παραμζτρου όπωσ γράφεται ςτο URI του 

 Resource Section (π.χ. "id"). 

<description>  
είναι οποιαδιποτε προαιρετικι περιγραφι τθσ 

παραμζτρου ςε μορφι Markdown. 

<additional description>  
είναι οποιαδιποτε επιπρόςκετθ προαιρετικι περιγραφι 

τθσ παραμζτρου ςε μορφι Markdown. 

<default value>  

είναι μια προαιρετικι προεπιλεγμζνθ τιμι τθσ παραμζτρου 

– μία τιμι που χρθςιμοποιείται όταν δεν ορίηονται 

ξεκάκαρα άλλεσ τιμζσ. 

<example value>  
είναι μία προαιρετικι ενδεικτικι τιμι τθσ παραμζτρου 

(π.χ. 1234). 

<type>  
είναι ο προαιρετικόσ τφποσ τθσ παραμζτρου όπωσ 

αναμζνεται από το API (π.χ. "number"). 

Values  είναι θ προαιρετικι αρίκμθςθ των πικανϊν τιμϊν 

<enumeration element n>  αντιπροςωπεφει ζνα ςτοιχείο τθσ αρίκμθςθσ. 

required  
είναι προαιρετικό και αναφζρεται όταν μία παράμετροσ 

είναι απαραίτθτθ (αυτό είναι προεπιλεγμζνο). 

optional  
είναι προαιρετικό και αναφζρεται όταν μία παράμετροσ 

είναι προαιρετικι. 

 

Ραράδειγμα 

# GET /posts/{id} 

 

+ Parameters 

    + id ... Id of a post. 

 

+ Parameters 

    + id (number) ... Id of a post. 

 

+ Parameters 

https://github.com/apiaryio/api-blueprint/blob/master/API%20Blueprint%20Specification.md#ResourceSection
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    + id (required, number, `1001`) ... Id of a post. 

 

+ Parameters 

    + id = `20` (optional, number, `1001`) ... Id of a post. 

 

+ Parameters 

    + id (string) 

 

        Id of a Post 

 

        + Values 

            + `A` 

            + `B` 

            + `C` 

 

13. Action section 

 Ενότθτεσ – γονείσ :Resource section |Action section 

 Εμφωλευμζνεσ ενότθτεσ:  καμία  

 Οντότθτα Markdown: λίςτα 

 Κλθρονομεί από : καμία, ειδικά 

Οριςμόσ 

Ορίηεται από μία μζκοδο HTTP 

## <HTTP request method> 

 

ι ορίηεται από το όνομα μιασ δράςθσ ακολουκοφμενο από μία μζκοδο HTTP ςε αγκφλεσ *+. 

# <identifier> [<HTTP request method>] 

 

Ρεριγραφι 

Οριςμόσ μίασ τουλάχιςτον ολοκλθρωμζνθσ HTTP ςυναλλαγισ όπωσ γίνεται με τθν ενότθτα 

του γονζα. Μία ενότθτα Action μπορεί να αποτελείται από πολλαπλά παραδείγματα HTTP 

ςυναλλαγϊν για μία ςυγκεκριμζνθ μζκοδο HTTP.  

Θ ενότθτα αυτι μπορεί να περιλαμβάνει μία εμφωλευμζνθ ενότθτα URI Parameters θ 

οποία κα περιγράφει τισ URI παραμζτρουσ ειδικά για τθν  δράςθ. Καλό κα ιταν να 

περιλαμβάνει τουλάχιςτον μία εμφωλευμζνθ ενότθτα Response. Επιπλζον όμωσ μπορεί να 

περιζχει και άλλεσ εμφωλευμζνεσ Request και Response ενότθτεσ.  

Οι εμφωλευμζνεσ Request και Response ενότθτεσ μποροφν να διαταχκοφν ςε ομάδεσ όπου 

κάκε ομάδα κα αντιπροςωπεφει ζνα παράδειγμα ςυναλλαγισ. Θ ομάδα του πρϊτου 

παραδείγματοσ ξεκινά με τθν πρϊτθ εμφωλευμζνθ Request ι Response ενότθτα. Οι 

επόμενεσ ομάδεσ ξεκινοφν με τθν πρϊτθ εμφωλευμζνθ Request ενότθτα που ακολουκεί μία 

ενότθτα Response.  
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Ρολλαπλζσ εμφωλευμζνεσ ενότθτεσ με Request και Response μζςα ςτο ίδιο παράδειγμα 

ςυναλλαγισ πρζπει να ζχουν διαφορετικά αναγνωριςτικά.  

Ραράδειγμα 

 

# Blog Posts [/posts{?limit}] 

 ...     

 

## Retrieve Blog Posts [GET] 

Retrieves the list of **ACME Blog** posts. 

 

+ Parameters 

    + limit (optional, number) ... Maximum number of posts ot retrieve 

 

+ Response 200 

        ... 

 

### Create a Post [POST] 

+ Request 

        ... 

 

+ Response 201 

        ... 

 

Για πολλαπλά παραδείγματα  

# Resource [/resource] 

## Create Resource [POST] 

 

+ request A 

        ... 

 

+ response 200 

        ... 

 

+ request B 

        ... 

 

+ response 200     

        ... 

 

+ response 500 

        ... 

 

+ request C 

        ... 

 

+ request D 

        ... 
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+ response 200 

        ... 

 

Στο παράδειγμα αυτό ζχουμε τρία παραδείγματα ςυναλλαγϊν για μία δράςθ: 

1. 1ο παράδειγμα: request A, response 200 

2. 2ο παράδειγμα: request B, responses 200 and 500 

3. 3ο παράδειγμα: requests C and D, response 200 

14. Request Section 

 Ενότθτεσ – γονείσ : Action section 

 Εμφωλευμζνεσ ενότθτεσ:  όπωσ ςτθν ενότθτα payload  

 Οντότθτα Markdown: λίςτα 

 Κλθρονομεί από : Payload section 

Οριςμόσ 

Ορίηεται από τθν λζξθ κλειδί  Request  ακολουκοφμενθ από ζνα προαιρετικό 

αναγνωριςτικό 

 

+ Request <identifier> (<Media Type>) 

 

Ρεριγραφι 

Ζνα παράδειγμα από HTTP request-message  και payload 

 

Ραράδειγμα 

 

+ Request Create Blog Post (application/json) 

 

        { "message" : "Hello World." } 

 

15. Response section 

 Abstract 

 Ενότθτεσ – γονείσ : Action section 

 Εμφωλευμζνεσ ενότθτεσ: όπωσ ςτθν ενότθτα payload 

 Οντότθτα Markdown: λίςτα 

 Κλθρονομεί από : Payload section 

Οριςμόσ 

Ορίηεται από τθν λζξθ κλειδί  Response . Ο οριςμόσ τθσ ενότθτασ Response πρζπει να 

περιλαμβάνει ζναν HTTP status code ςαν αναγνωριςτικό τθσ. 

 

+ Response <HTTP status code> (<Media Type>) 
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Ρεριγραφι 

Ζνα παράδειγμα από HTTP response-message  και payload 

 

Ραράδειγμα 

 

+ Response 201 (application/json) 

 

            { "message" : "created" } 

 

 

 

3.4 ύγκριςη 

Στθν ςυνζχεια ακολουκοφν πίνακεσ ςτουσ οποίουσ ςυγκρίνονται και αντιςτοιχίηονται 

ςυνοπτικά τα τρία πρότυπα που αναλφκθκαν προθγουμζνωσ. 

 

3.4.1 Βαςικέσ πληροφορίεσ 
 

 Swagger RAML API-Blueprint 

Format JSON YAML Markdown 

Spec License ASL 2.0 ASL 2.0 / TM MIT 

Διατίθεται ςε GitHub GitHub GitHub 

Χρηματοδοτείται 
από 

Reverb Mulesoft Apiary 

Σελευταία έκδοςη 1.2 0.8 1Α3 

Πρώτη εμφάνιςη Λοφλιοσ 2011 Σεπτζμβριοσ 2013 Απρίλιοσ 2013 

Εμπορική 
προςφορά 

όχι Ναι Ναι 

Προςέγγιςη ςτον 
ςχεδιαςμό API 

Bottom - up Top-down Top-down 
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3.4.2 τοιχεία ςχετικά με την μοντελοποίηςη του REST 
 

 Swagger RAML API-Blueprint 

Resources √ √ √ 

Methods/Actions √ (operation) √ (method) √ (action) 

Query Parameters √ √ √ 

URL Parameters / 
path 

√ √ √ 

Header 
Parameters 

√ √ √ 

Representations 
(κωδικοί 
κατάςταςησ, 
τύποι MIME) 

√ √ √ 

Σεκμηρίωςη √ √ √ 

Πιςτοποίηςη 
Βαςικι, API key, 

OAuth 2 
Βαςικι, Digest, 

OAuth 1&2 
 

Representation 
Metadata 

JSON Schema 
Οποιαδιποτε (inline 

/ external) 
Οποιαδιποτε 

(inline) 

Εμφωλευμένα 
resources 

 √ √ 

Composition/ 
Inheritance 

 
Traits, Resource 

Types 
Resource Models 

Ειςαγωγή 
αρχείων 

 √  

API version 
metadata 

√ √  

Sample 
Representations 

 √ √ 

 

3.4.3 τατιςτικά χρήςησ 
 

 Swagger RAML API-Blueprint 

Ερωτήςεισ ςτο 
stackoverflow 

596 18 37 

Σα περιςςότερα 
αςτέρια GitHub (ςε 
ένα project) 

1859 478 613 

υνολικά project 
ςτο GitHub 

340 52 72 

Αναζήτηςη ςτο 
Google με το όνομά 
τουσ + REST 

5 εκατομμφρια 64 χιλιάδεσ 807 χιλίαδεσ 
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Από τον παραπάνω πίνακα είναι ξεκάκαρο ότι το πρότυπο που είναι περιςςότερο 

διαδεδομζνο και ζχει τουσ περιςςότερουσ χριςτεσ είναι το Swagger. Στθ δεφτερθ κζςθ 

βρίςκεται το API-Blueprint και τελευταίο το RAML. Βζβαια αξίηει να αναφζρουμε ότι το 

Swagger ζχει εμφανιςτεί από το 2011 ενϊ τα άλλα πρότυπα με τα οποία ςυγκρίνεται ζχουν 

τεκεί ςτθν διάκεςθ των προγραμματιςτϊν το 2013. Το γεγονόσ αυτό δίνει ζνα μεγάλο 

πλεονζκτθμα ςτο Swagger και αυτό φαίνεται από τουσ αρικμοφσ που παρουςιάηονται ςτον 

πίνακα.  

3.5 υμπεραςματικά 
 

Swagger: 

 Ρλεονεκτιματα: μεγάλοσ αρικμόσ χρθςτϊν, καλά εργαλεία ςτο επίπεδο του 

ςχεδιαςμοφ κϊδικα και μεγάλοσ ρυκμόσ ειςόδου νζων χρθςτϊν. 

 Μειονεκτιματα: βαςίηεται ςτθ ςχεδίαςθ bottom-up και υπάρχει ζλλειψθ από 

εξελιγμζνεσ δομζσ μεταδεδομζνων.  

RAML: 

 Ρλεονεκτιματα: καλά ςχεδιαςτικά εργαλεία online και ϊριμθ υποςτθρικτικι 

υποδομι. Επίςθσ υπάρχουν χριςιμεσ και εξελιγμζνεσ δομζσ 

 Μειονεκτιματα: Λδιαίτερα νζο, μικρόσ ρυκμόσ ειςόδου νζων χρθςτϊν και υπάρχει 

ζλλειψθ εργαλείων ςτο επίπεδο ανάπτυξθσ κϊδικα 

API-Blueprint: 

 Ρλεονεκτιματα: καλά ςχεδιαςτικά εργαλεία online και κοινότθτα χρθςτϊν αρκετά 

βοθκθτικι 

 Μειονεκτιματα: Λδιαίτερα νζο, μικρόσ ρυκμόσ ειςόδου νζων χρθςτϊν και υπάρχει 

ζλλειψθ εργαλείων ςτο επίπεδο ανάπτυξθσ κϊδικα κακϊσ και ζλλειψθ ςε ςφνκετεσ 

δομζσ.  

Στο ςθμείο αυτό πρζπει να αναφερκεί ότι τα τρία πρότυπα που αναλφκθκαν δεν είναι τα 

μοναδικά για τθν μοντελοποίθςθ των REST APIs. Υπάρχουν και άλλα, τα οποία δεν είναι 

τόςο διαδεδομζνα και για τον λόγο αυτό δεν αναφζρονται εκτενϊσ ςτθν παροφςα εργαςία.  
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4. Hydra – Σημαςιολογικόσ ιςτόσ 

4.1 ημαςιολογικόσ ιςτόσ 

Τθν τελευταία δεκαετία ζχει παρατθρθκεί ζνα ζντονο ενδιαφζρον για τον ςθμαςιολογικό 

ιςτό, ο οποίοσ επεκτείνει το δίκτυο των εγγράφων (web of documents) ςε δίκτυο των 

δεδομζνων (web of data). Αυτι θ τεχνολογία εφαρμόηει πρότυπα που βαςίηονται ςτο web 

για τθν κωδικοποίθςθ ςυνόλων δεδομζνων και τθν ςφνδεςι τουσ με άλλα δθμοςιευμζνα 

δεδομζνα ϊςτε οι εφαρμογζσ να μποροφν να τα ανακτοφν από πολλζσ και διαφορετικζσ 

πθγζσ. Επίςθσ παρζχει πρότυπα για τθν κωδικοποίθςθ γενικϊν γνϊςεων πάνω ςε 

οντολογίεσ βελτιϊνοντασ τθν αυτόματθ ςυλλογιςτικι (για παράδειγμα βελτιωμζνεσ 

αναηθτιςεισ). Στο κεφάλαιο αυτό κα ειςαχκοφν τα Linked Data και οι ςχετικζσ 

ςθμαςιολογικζσ τεχνολογίεσ κακϊσ και πϊσ αυτά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε 

εφαρμογζσ web. Το παράδειγμα που κα χρθςιμοποιθκεί είναι θ δθμιουργία ενόσ μουςικοφ 

portal.  

 

4.1.1 ημαςιολογικέσ Σεχνολογίεσ και Linked Data 

Στο ςθμείο αυτό, κα περιγραφοφν ζνα ςφνολο από τεχνολογίεσ που επιτρζπουν ςτα 

δεδομζνα να δθμοςιεφονται ςτο διαδίκτυο και να αναηθτοφνται αποτελεςματικά. 

Συγκριτικά με τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ όπωσ θ Google και θ Yahoo, που βαςίηονται ςτθν 

εφρεςθ κειμζνου, αυτζσ οι τεχνολογίεσ είναι ςθμαςιολογικζσ. Αυτό ςθμαίνει ότι οι 

πλθροφορίεσ δεν αναπαριςτϊνται ςε φυςικι γλϊςςα π.χ. αγγλικά, ελλθνικά αλλά ςε 

μοντζλα δεδομζνων που βαςίηονται ςε γράφουσ και επιτρζπουν επεκτάςεισ, 

ενςωματϊςεισ, ςυμπεράςματα και ομοιόμορφθ αναηιτθςθ. Ππωσ είπαμε ςαν μία 

ρεαλιςτικι εφαρμογι των ςθμαςιολογικϊν τεχνολογιϊν κα κεωριςουμε ζνα μουςικό 

portal που ο κακζνασ κα μπορεί να αναηθτά πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τον κόςμο τθσ 

μουςικισ. Για παράδειγμα: 

 Εφρεςθ ενόσ κονςζρτου του Beethoven από κινζηικθ ορχιςτρα 

 Εφρεςθ μίασ φωτογραφίασ του μαζςτρου αυτοφ του κονςζρτου 

 Εφρεςθ Βρετανϊν rock μουςικϊν που παντρεφτθκαν Σκανδιναβζσ 
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Θ προςπάκεια για να απαντθκοφν αυτά τα ερωτιματα μζςω μθχανϊν αναηιτθςθσ που 

βαςίηονται ςε κείμενο είναι αναξιόπιςτθ κακϊσ μποροφμε εξίςου να πάρουμε ςαν 

αποτελζςματα ζνα κονςζρτο που ο ςολίςτ ιταν Κινζηοσ ι ςτθν τρίτθ περίπτωςθ ζναν rock 

μουςικό που παίηει ςκανδιναβικι μουςικι. Με τθ χριςθ ςθμαςιολογικϊν τεχνολογιϊν 

πόροι όπωσ το αρχείο ιχου τθσ παράςταςθσ ι θ φωτογραφία του μαζςτρου μποροφν να 

αποκθκευτοφν χρθςιμοποιϊντασ το Resource Description Framework (RDF). Σε αυτό το 

πλαίςιο, μποροφν να δοκοφν ςτα resources του Beethoven, του κονςζρτου του, τθσ 

ορχιςτρασ και του μαζςτρου ονόματα. Ονόματα μποροφν επίςθσ να δοκοφν ςε τφπουσ ι 

κλάςεισ από resources (ςυνκζτεσ, κονςζρτα…) και ςε ςχζςεισ ι ιδιότθτεσ που ςυνδζουν τα 

resources (π.χ. το “γράφτθκε από ” ανάμεςα ςτο κονςζρτο και τον ςυνκζτθ). Με ζναν 

ςυλλογιςμό πάνω ςε δεδομζνα που είναι κωδικοποιθμζνα με αυτόν τον τρόπο ζνα 

ςφςτθμα αναηιτθςθσ μπορεί να επιβεβαιϊςει ότι μία παράςταςθ δόκθκε από τθν 

ςυμφωνικι ορχιςτρα του Ρεκίνου, ότι θ ορχιςτρα αυτι βρίςκεται ςτο Ρεκίνο, ότι το 

Ρεκίνο βρίςκεται ςτθν Κίνα κλπ ςυνδυάηοντασ γεωγραφικζσ και μουςικζσ γνϊςεισ ϊςτε να 

βρει τθν απάντθςθ.  

Στον ςχεδιαςμό αυτϊν των ςθμαςιολογικϊν τεχνολογιϊν, ςθμείο κλειδί ιταν να μείνει 

ελεφκερθ θ ονοματολογία των resources και οι ιδιότθτζσ τουσ ϊςτε τα ονόματα να 

ςυμμορφϊνονται με το format των web resource names, δεδομζνου ότι είναι Uniform 

Resource Identifiers (URIs). 

http://rdf.freebase.com/ns/en.ludwig_van_beethoven 

http://dbpedia.org/resource/Ludwig_van_Beethoven 

http://musicbrainz.org/artist/1f9df192-a621-4f54-8850-2c5373b7eac9#_ 

http://data.nytimes.com/N30866506154608358173 

Και τα τζςςερα αυτά κα μποροφςαν να ιταν ονόματα για τον Beethoven, δείχνοντασ ότι 

ζνα URI δεν χρειάηεται να μπορεί να διαβαςτεί από τον άνκρωπο.  Ραρόλα αυτά τα 

αναγνωριςτικά πρζπει να είναι επιλφςιμα από τισ αναπαραςτάςεισ RDF που 

περιλαμβάνουν ευανάγνωςτεσ για τον άνκρωπο ετικζτεσ. Αν πρζπει να ςυνδυαςτοφν 

δεδομζνα από διαφορετικζσ πθγζσ είναι ςθμαντικό να εδραιωκοφν links που να δθλϊνουν 

για παράδειγμα ότι τα προθγοφμενα τζςςερα URIs είναι ςυνϊνυμα. Αυτζσ οι δθλϊςεισ που 

μποροφν να εκφραςτοφν ςε RDF παρζχουν ζνα μζςο ϊςτε δεδομζνα που δθμοςιεφονται 

από πολλοφσ ανκρϊπουσ και οργανιςμοφσ να μποροφν να ςυνδυαςτοφν ςε Linked Data.  

Τα Linked Data είναι αποτζλεςμα τθσ ανάμειξθσ προθγοφμενων ιδεϊν και τεχνολογιϊν 

όπωσ hypertext, βάςεισ δεδομζνων, οντολογίεσ, γλϊςςεσ markup, internet και παγκόςμιοσ 

ιςτόσ. Οι τεχνολογίεσ αυτζσ εφαρμόηονται μζςα από ςυγκεκριμζνα πρωτόκολλα και 

γλϊςςεσ με οικεία ονόματα όπωσ είναι τα HTTP, URI, XML, RDF, RDFS, OWL και SPARQL 

 

4.1.2 Ειςαγωγή ςτα Linked Data 

Το 2006 ο Berners-Lee πρότεινε οριςμζνεσ αρχζσ για τθν ζκδοςθ δεδομζνων ςτον 

ςθμαςιολογικό ιςτό. Από τότε ο όγκοσ των δεδομζνων ζχει αυξθκεί από περίπου 2 δισ 

τριπλζτεσ το 2007 ςε πάνω από 3 δισ το 2011 ςυνδεδεμζνεσ μεταξφ τουσ με πάνω από 500 

http://rdf.freebase.com/ns/en.ludwig_van_beethoven
http://dbpedia.org/resource/Ludwig_van_Beethoven
http://musicbrainz.org/artist/1f9df192-a621-4f54-8850-2c5373b7eac9#_
http://data.nytimes.com/N30866506154608358173
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εκατομμφρια RDF links ο κφριοσ ςκοπόσ των οποίων είναι να εδραιϊςουν τισ ςχζςεισ 

ανάμεςα ςε URIs που αναφζρονται ςτο ίδιο πράγμα. Μζςα από αυτά τα links τα δεδομζνα 

ςυνδυάηονται ςε ζνα απζραντο ςϊμα δεδομζνων γνωςτό ωσ cloud.  

 

Στθν εικόνα αυτι παρουςιάηεται το διάγραμμα του cloud των Linked Data για το 2007, ςτο 

οποίο οι κόμβοι αντιπροςωπεφουν ςφνολα δεδομζνων και τα links αντιπροςωπεφουν 

ςφνολα από RDF τριπλζτεσ μζςω των οποίων τα URIs ενόσ ςυνόλου αντιςτοιχίηονται με τα 

άλλα ςφνολα. Επομζνωσ το link ανάμεςα ςτο DBpedia και το MusicBrainz ςθμαίνει ότι το 

DBpedia περιζχει όχι μόνο RDF που δίνουν πλθροφορίεσ για τον κόςμο αλλά και RDF που 

ςυνδζουν κάποια ονόματα του DBpedia με τα ςυνϊνυμά τουσ ςτο MusicBrainz. Θ επόμενθ 

τριπλζτα ςυνδζει τα δφο ονόματα για τουσ Beatles. 

<http://musicbrainz.org/artist/b10bbbfc-cf9e-42e0-be17-e2c3e1d2600d> 

<http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs> 

<http://dbpedia.org/resource/The_Beatles>. 

 

Επειδι θ ςχζςθ sameAs είναι αντιμετακετικι και μεταβατικι το X sameAs Y και το Υ sameAs 

Z ςθμαίνει ότι και X sameAs Z. Με αυτόν τον τρόπο δθμιουργοφνται λίςτεσ από ςυνϊνυμα.  

Αρχζσ 

Το 2006 ο Berners-Lee διατφπωςε τζςςερισ απλζσ αρχζσ για τθν ζκδοςθ δεδομζνων ςτο 

διαδίκτυο.  Οι αρχζσ αυτζσ αποτελοφν περιςςότερο μία οδθγία παρά κανόνεσ που πρζπει 

υποχρεωτικά να ακολουκοφνται. Θ ιδζα είναι ότι όςο περιςςότεροι ακολουκοφν αυτζσ τισ 

αρχζσ τόςο περιςςότερα δεδομζνα κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από άλλουσ. 

Σε ςυντομία οι αρχζσ αυτζσ είναι: 

1. Θ χριςθ URIs για τον χαρακτθριςμό πραγμάτων 

2. Θ χριςθ HTTP URIs ϊςτε οι άνκρωποι να μποροφν να ψάχνουν αυτά τα ονόματα 

3. Πταν κάποιοσ αναηθτά ζνα URI να παρζχονται χριςιμεσ πλθροφορίεσ 

χρθςιμοποιϊντασ πρότυπα όπωσ RDF, RDFS, SPARQL 

4. Θ ειςαγωγι link για άλλα URIs ϊςτε να ανακαλφπτονται περιςςότερα πράγματα.  
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Θ λογικι για αυτζσ τισ αρχζσ είναι προφανισ. Χρθςιμοποιϊντασ URI για να ταυτοποιιςουμε 

ανεξάρτθτα ςτοιχεία, κλάςεισ και ιδιότθτεσ αποκτάμε ονόματα με διπλι ςθμαςία. Εκτόσ 

από τθν αναφορά ςτο ςχετικό αντικείμενο, μασ δίνουν μία τοποκεςία ςτο διαδίκτυο που 

μποροφμε να ψάξουμε για πλθροφορίεσ για αυτό το αντικείμενο. Οι άλλοι τρόποι 

ονοματολογίασ ζχουν μόνο τθν πρϊτθ ςθμαςία. Βζβαια για να επωφελθκοφμε από ζνα 

όνομα που λειτουργεί και ωσ web διεφκυνςθ κα πρζπει το URI να μθν είναι ζνα 

“ςπαςμζνο” link. Ρρζπει να δείχνει ςε ςχετικζσ πλθροφορίεσ που κα είναι κωδικοποιθμζνεσ 

ςε μία από τισ αναμενόμενεσ μορφζσ.  

Επιπλζον, για τθν αξιολόγθςθ των υπαρχόντων δομϊν δεδομζνων ο Berners-Lee ειςιγαγε 

το 2010 μία βακμολογικι κλίμακα με πζντε αςτζρια όπωσ αυτι των ξενοδοχείων θ οποία 

βαςιηόταν ςτισ αρχζσ που αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ. 

 One-star (*): τα δεδομζνα είναι διακζςιμα ςτο διαδίκτυο για όλουσ 

 Two-star (**): τα δεδομζνα είναι δομθμζνα και μποροφν να διαβαςτοφν από 

μθχανι 

 Three-star (***): τα δεδομζνα δεν ζχουν ειδικι- μοναδικι μορφι 

 Four-star(****): τα δεδομζνα χρθςιμοποιοφν μόνο ανοιχτά πρότυπα από το W3C 

(RDF, SPARQL) 

 Five-star (*****): τα δεδομζνα είναι ςυνδεδεμζνα με άλλουσ παρόχουσ δεδομζνων.  

Σε ςφγκριςθ με το διάγραμμα των linked Data για το 2007 που παρουςιάςτθκε 

προθγουμζνωσ ακολουκεί το αντίςτοιχο διάγραμμα για το 2011 που δείχνει τθν επζκταςθ 

που ζχει λάβει χϊρα αυτά τα χρόνια 

 

Οριςμζνα web sites που βαςίηονται ςτθν τεχνολογία του ςθμαςιολογικοφ δικτφου είναι τα  

http://marbles.sourceforge.net/#sthash.2cj4ka4H.dpuf http://sig.ma/#sthash.2cj4ka4H.dpuf 

, http://wiki.dbpedia.org/DBPediaMobile#sthash.2cj4ka4H.dpuf αλλά και άλλα από τουσ 

New York Times, το BBC Music κλπ.  

http://marbles.sourceforge.net/#sthash.2cj4ka4H.dpuf
http://sig.ma/#sthash.2cj4ka4H.dpuf
http://wiki.dbpedia.org/DBPediaMobile#sthash.2cj4ka4H.dpuf
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4.2 HYDRA 

Θ Hydra είναι μία προςπάκεια που γίνεται για τθν απλοποίθςθ τθσ ανάπτυξθσ των 

hypermedia-driven Web APIs. Τα δφο δομικά ςτοιχεία τθσ Hydra είναι το JSON-LD και το 

Hydra Core Vocabulary. 

Το JSON-LD είναι μία μορφι ςειριοποίθςθσ (serialization) που χρθςιμοποιείται ςτθν 

επικοινωνία μεταξφ του server και των πελατϊν του. Το Hydra Core Vocabulary 

αντιπροςωπεφει το κοινό λεξιλόγιο που μοιράηονται. Ο προςδιοριςμόσ οριςμζνων concepts 

που χρθςιμοποιοφνται ςυχνά ςτα web APIs, μπορεί να λειτουργιςει ωσ βάςθ για τθν 

δθμιουργία υπθρεςιϊν web που διακζτουν τα πλεονεκτιματα του REST. Δθλαδι χαλαροί 

δεςμοί, εφκολθ ςυντιρθςθ, δυνατότθτα εξζλιξθσ και ανάπτυξθσ. Επιπλζον  επιτρζπει τθν 

δθμιουργία γενικϊν πελατϊν API ςε αντίκεςθ με τθν ανάγκθ για εξειδικευμζνουσ πελάτεσ 

για κάκε απλό API.   

Θ Hydra είναι ζνα project που βρίςκεται ςε εξζλιξθ και δεν ζχει ολοκλθρωκεί ακόμθ. Για τον 

λόγο αυτό τα ςτοιχεία που παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια περιγράφουν τθν πιο πρόςφατθ 

ζκδοςι τθσ και είναι πικανό να αλλάξουν ςτο μζλλον.  

4.2.1 Hydra Core Vocabulary 

Ειςαγωγή 

Το να τα βγάηει κανείσ πζρα με τθν όλο και αυξανόμενθ ποςότθτα δεδομζνων αποτελεί μία 

ςθμαντικι πρόκλθςθ. Για να μειωκεί ο φόρτοσ πλθροφοριϊν που τίκεται ςτουσ ανκρϊπουσ 

τα ςυςτιματα αρχίηουν να ςυνδζονται άμεςα μεταξφ τουσ. Ανταλλάςςουν, αναλφουν και 

χρθςιμοποιοφν τεράςτιεσ ποςότθτεσ δεδομζνων χωρίσ καμία ανκρϊπινθ παρζμβαςθ. Οι 

λφςεισ που υπάρχουν ςιμερα όμωσ, δεν αξιοποιοφν όλεσ τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει 

το διαδίκτυο και αγνοοφν τθν δυναμικι των τεχνολογιϊν Linked Data.  

Ο ςυνδυαςμόσ του αρχιτεκτονικοφ ςτυλ REST και οι αρχζσ των Linked Data προςφζρουν 

ευκαιρίεσ για τθν εξζλιξθ του διαδικτφου των μθχανϊν με τρόπο όμοιο με αυτόν που 

προςζφερε το hypertext ςτο διαδίκτυο των ανκρϊπων. Τα περιςςότερα ςτοιχεία για αυτό 

υπάρχουν ιδθ και βρίςκονται ςε εφαρμογι αλλά ςπάνια χρθςιμοποιοφνται μαηί. Θ Hydra 

προςπακεί να γεφυρϊςει αυτό το κενό. Επιτρζπει ςτα δεδομζνα να εμπλουτιςτοφν με 

ςτοιχεία που μποροφν να διαβαςτοφν από μθχανζσ και επιτρζπουν τθν αλλθλεπίδραςθ. 

Αυτό όχι μόνο αντιμετωπίηει το πρόβλθμα των Linked Data που είναι ςχεδόν αποκλειςτικά 

για ανάγνωςθ αλλά ετοιμάηει το ζδαφοσ για νζα web APIs. Το γεγονόσ ότι επιτρζπει τθν 

δθμιουργία ςφνκετων τμθμάτων κϊδικα ςθμαίνει ότι τα μοντζλα αλλθλεπίδραςθσ των web 

APIs κα μποροφν να επαναχρθςιμοποιθκοφν ςε μεγάλο βακμό. 

Μία γρήγορη ματιά ςτην Hydra 

Θ βαςικι ιδζα πίςω από τθν Hydra είναι θ δθμιουργία ενόσ λεξιλογίου που κα επιτρζπει ςε 

ζναν server να δείχνει μία ζγκυρθ αλλαγι κατάςταςθσ ςε ζναν client. Ο client τότε μπορεί 

να χρθςιμοποιιςει αυτι τθν πλθροφορία ϊςτε να κάνει HTTP requests τα οποία 

τροποποιοφν τθν κατάςταςθ του server ϊςτε να επιτευχκεί ζνασ ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ. 

Αφοφ όλεσ οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ζγκυρεσ αλλαγζσ καταςτάςεων ανταλλάςςονται 

μεταξφ μθχανϊν κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τουσ αντί να είναι καταγεγραμμζνεσ ςτον 
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κϊδικα του client από τον ςχεδιαςμό του, οι clients μποροφν να αποςυηευχκοφν από τον 

server και να προςαρμόηονται ςτισ αλλαγζσ ευκολότερα.   

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουςιάηεται το βαςικό λεξιλόγιο τθσ Hydra. Σκοπόσ του είναι 

να δείξει πωσ χρθςιμοποιείται θ Hydra και όχι τον ακριβι οριςμό τθσ.  

 

Χρηςιμοποιώντασ την Hydra 

Σε αυτι τθν  ενότθτα κα παρουςιαςτεί θ χριςθ τθσ Hydra μζςα από ζνα παράδειγμα. Στο 

API του παραδείγματοσ οι χριςτεσ μποροφν να ειςάγουν νζο κζμα, να επεξεργάηονται ι να 

διαγράφουν τα υπάρχοντα και να τα ςχολιάηουν.  

Προςθέτοντασ δυνατότητεσ ςτισ αναπαραςτάςεισ 

Το API του παραδείγματοσ πρζπει να δείχνει αναπαραςτάςεισ από κζματα και ςχόλια. Για 

να επιτρζψει τθν αλλθλεπίδραςθ με αυτοφσ τουσ πόρουσ, ζνασ client πρζπει να ξζρει ποιεσ 

λειτουργίεσ υποςτθρίηει ο server. Σε websites που προορίηονται για χριςθ του ανκρϊπου 

αυτζσ οι λειτουργίεσ ςυνικωσ παρουςιάηονται ωσ links ι φόρμεσ και περιγράφονται ςε 

φυςικι γλϊςςα. Πμωσ οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν μποροφν να αναγνωριςτοφν εφκολα από 

μθχανζσ. Θ λφςθ για αυτό είναι να μειωκεί θ γλϊςςα ςε ζνα μικρό ςφνολο από ξεκάκαρεσ 
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ενότθτεσ που μποροφν εφκολα να αναγνωριςτοφν από τθν μθχανι του client. Θ Hydra 

προτυποποιεί τισ ενότθτεσ αυτζσ.  

Ο πιο απλόσ και ςθμαντικόσ τρόποσ για να προςφζρουμε δυνατότθτεσ ςτο web είναι μζςω 

hyperlinks. Χωρίσ αυτά κα ιταν αδφνατο να ζχουμε πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. Οι χριςτεσ 

επιλζγουν ςυνικωσ το link ανάλογα με το κείμενο που το περιγράφει. Για να δϊςουμε ςτισ 

μθχανζσ μία αντίςτοιχθ ικανότθτα κατανόθςθσ, τα link μποροφν να ςθματοδοτοφνται με 

ζναν τφπο link relation – ζνα registered token ι ζνα URI που προςδιορίηει τθν ςθμαςιολογία 

του link. Στο ακόλουκο παράδειγμα βλζπουμε πωσ ζνα link χρθςιμοποιείται ςε HTML για να 

δείξει ςε ζνα stylesheet   

<link rel="stylesheet" href="http://www.example.com/styles.css" /> 

Στα Linked Data, ο τφποσ link relation αντιςτοιχεί ςτθν ίδια τθν ιδιότθτα. Γι αυτό ζνα 
παράδειγμα ςε JSON-LD κα γραφόταν 

{ 

  "urn:iana:link-relations:stylesheet":  

  { "@id": "http://www.example.com/styles.css" } 

} 

Γενικά, ζνασ client αποφαςίηει εάν κα ακολουκιςει ζνα link ι όχι με βάςθ τθ ςχζςθ του link 

που κακορίηει τθν ςθμαςιολογία του. Υπάρχουν όμωσ clients όπωσ οι web crawlers που 

απλά ακολουκοφν οποιοδιποτε link. Στθν HTML αυτό ςθμαίνει ότι όλα τα links με τθν 

ετικζτα <a> ακολουκοφνται. 

Ενϊ τα links είναι αρκετά για τθν δθμιουργία APIs μόνο για ανάγνωςθ, για τθν δθμιουργία 

web APIs που διαβάηονται και γράφονται απαιτοφνται ιςχυρότερα μζςα. Για τον λόγο αυτό 

θ Hydra ειςάγει τθν ζννοια των λειτουργιϊν. Μία λειτουργία - Operation αντιπροςωπεφει 

τισ πλθροφορίεσ που είναι απαραίτθτεσ για ζναν client προκειμζνου να  δθμιουργιςει ζνα 

ζγκυρο HTTP request ϊςτε να αλλάξει τθν κατάςταςθ του server. Επομζνωσ θ μόνθ 

απαραίτθτθ ιδιότθτα για μία λειτουργία είναι θ HTTP μζκοδόσ τθσ. Ρροαιρετικά είναι 

δυνατό να περιγράφει τισ πλθροφορίεσ που ο server αναμζνεται να επιςτρζψει 

ςυμπεριλαμβανομζνων επιπλζον πλθροφοριϊν ςχετικά με τουσ  κωδικοφσ κατάςταςθσ 

HTTP που μπορεί να επιςτραφοφν. Αυτό βοθκά ζναν προγραμματιςτι ςτο να κατανοιςει τι 

να περιμζνει όταν εκτελεί μία λειτουργία. Βζβαια αυτι θ πλθροφορία δεν κεωρείται 

πλιρθσ αλλά αποτελεί μία βοικεια. Οι προγραμματιςτζσ για παράδειγμα πρζπει να 

περιμζνουν ότι μπορεί να επιςτρζψουν και διαφορετικοί κωδικοί κατάςταςθσ HTTP ϊςτε 

να προγραμματίςουν ανάλογα τουσ clients.  

Θ Hydra ζχει τρείσ κλάςεισ προκακοριςμζνων λειτουργιϊν με ονόματα 

CreateResourceOperation, ReplaceResourceOperation, και DeleteResourceOperation. Ππωσ 

λζνε και τα ονόματά τουσ, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να ειςάγουν απλι CRUD 

λειτουργικότθτα. Ρεριςςότερο εξειδικευμζνεσ λειτουργίεσ μποροφν να δθμιουργθκοφν 

εφκολα με τθν τροποποίθςθ τθσ βαςικισ κλάςθσ Operation.  

Το ακόλουκο παράδειγμα δείχνει πϊσ αναπαραςτάςεισ μποροφν να επαυξθκοφν με 

πλθροφορίεσ που διευκολφνουν τουσ clients να αλλθλεπιδράςουν μαηί τουσ.  Ζνασ client κα 



94 
 

μποροφςε να καταλάβει ότι το resource ςτο ακόλουκο παράδειγμα μπορεί να διαγραφεί 

ςτζλνοντασ ζνα HTTP DELETE request. 

{ 

  "@context": "http://www.w3.org/ns/hydra/context.jsonld", 

  "@id": "/an-issue", 

  "title": "An exemplary issue representation", 

  "description": "This issue can be deleted with an HTTP DELETE request", 

  "operation": [ 

    { 

      "@type": "DeleteResourceOperation", 

      "method": "DELETE" 

    } 

  ] 

} 

Στο παράδειγμα αυτό βλζπουμε ότι θ Hydra ςυνδυάηει ιδιότθτεσ όπωσ operation και 

method και τιμζσ όπωσ DeleteResourceOperation με URL που ξεκάκαρα αναφζρονται ςε 

αυτζσ. Το ευρφτερο πλαίςιο είναι κοινό για πολλζσ αναπαραςτάςεισ ςε web APIs και για τον 

λόγο αυτό ζχει νόθμα να μειϊςουμε το μζγεκοσ τθσ απάντθςθσ ςε ζνα πλαίςιο που κα 

μπορεί εφκολα να φορτωκεί από τουσ clients.  

 

Τεκμηρίωςη ενόσ Web API 

Στα web APIs οι περιςςότερεσ αναπαραςτάςεισ μοιάηουν πολφ. Επιπλζον τα resources 

ςυχνά υποςτθρίηουν τισ ίδιεσ λειτουργίεσ. Για τον λόγο αυτό γίνεται μία προςπάκεια για 

τθν ςυγκζντρωςθ όλων αυτϊν των πλθροφοριϊν ςε ζνα κεντρικό documentation. 

Ραραδοςιακά, αυτό υπάρχει ςτθν φυςικι γλϊςςα και οι προγραμματιςτζσ ενςωματϊνουν 

αυτι τθ γνϊςθ ςτουσ clients. Θ Hydra πλθςιάηει αυτό το ηιτθμα προςπακϊντασ να κάνει 

αυτό το κεντρικό documentation επεξεργάςιμο από μθχανζσ. Το γεγονόσ ότι όλοι οι οριςμοί 

μποροφν να αναγνωριςτοφν από URL δίνει τθν δυνατότθτα επαναχρθςιμοποίθςθσ ςε 

μεγάλο βακμό.  

Θ κλάςθ τθσ Hydra ApiDocumentation κζτει τισ βάςεισ για τθν περιγραφι ενόσ web API. 

Ππωσ φαίνεται ςτο ακόλουκο παράδειγμα, θ Hydra περιγράφει ζνα API δίνοντάσ του ζναν 

τίτλο, μία ςφντομθ περιγραφι και τεκμθριϊνοντασ το κφριο ςθμείο πρόςβαςθσ ςε αυτό. 

Επιπλζον, μποροφν να περιγραφοφν οι κλάςεισ που υποςτθρίηονται από το web API και 

άλλεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ κωδικοφσ κατάςταςθσ που μποροφν να επιςτραφοφν. 

Αυτζσ οι πλθροφορίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αυτόματθ δθμιουργία 

τεκμθριϊςεων ςε φυςικι γλϊςςα.  

{ 

  "@context": "http://www.w3.org/ns/hydra/context.jsonld", 

  "@id": "http://api.example.com/doc/", 

  "@type": "ApiDocumentation", 

  "title": "The name of the API", 

  "description": "A short description of the API", 

  "entrypoint": "URL of the API's main entry point", 

  "supportedClass": [ 
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    ... Classes known to be supported by the Web API ... 

  ], 

  "statusCodes": [ 

    ... Additional information about HTTP status codes ...  

  ] 

} 

Αφοφ θ Hydra χρθςιμοποιεί κλάςεισ για να περιγράψει τισ πλθροφορίεσ που αναμζνονται ι 

ςτζλνονται από μία λειτουργία, ορίηει και ζναν τρόπο για να περιγράφει τισ ιδιότθτεσ που 

υποςτθρίηονται από μία κλάςθ. Αυτό φαίνεται ςτο ακόλουκο παράδειγμα. Αντί να 

αναφερκοφν οι ιδιότθτεσ άμεςα, το supportedProperty αποτελεί μία ενδιάμεςθ δομι 

δεδομζνων. Αυτό δίνει τθν δυνατότθτα να ορίςουμε εάν μία ςυγκεκριμζνθ ιδιότθτα 

απαιτείται, εάν είναι read-only ι write-only ανάλογα με τθν κλάςθ με τθν οποία ζχει 

ςυςχετιςτεί.  

{ 

  "@context": "http://www.w3.org/ns/hydra/context.jsonld", 

  "@id": "http://api.example.com/doc/#Comment", 

  "@type": "Class", 

  "title": "The name of the class", 

  "description": "A short description of the class.", 

  "supportedProperty": [ 

    ... Properties known to be supported by the class ... 

    { 

      "@type": "SupportedProperty", 

      "property": "#property", // The property 

      "required": true, // Is the property required in a request to be 

valid? 

      "readonly": false, // Can the property's value be modified or is it 

read-only? 

      "writeonly": true // Can the property's value be retrieved or is it 

write-only? 

    } 

  ] 

} 

 

Εύρεςη ενόσ Web API που βαςίζεται ςτην Hydra 

Το πρϊτο βιμα όταν προςπακοφμε να αποκτιςουμε πρόςβαςθ ςε ζνα web API είναι να 

βροφμε ζνα ςθμείο ειςόδου. Συνικωσ αυτό γίνεται κοιτάηοντασ τθν τεκμθρίωςθ ςτθν 

κεντρικι ςελίδα του εκδότθ του API. Θ Hydra επιτρζπει το κεντρικό ςθμείο ειςόδου του API 

να εντοπίηεται αυτόματα εάν ο εκδότθσ του API το ςθματοδοτιςει με ζνα ειδικό HTTP Link 

Header όπωσ ορίηεται ςτο  [RFC5988]. Ζνασ client τθσ Hydra κα ζψαχνε για ζνα Link Header 

με relation type http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation .  

Στο ακόλουκο παράδειγμα, ζνασ client τθσ Hydra απλά μπαίνει ςτο homepage ενόσ εκδότθ 

API (http://www.example.com ) για να βρει το ςθμείο ειςόδου του API. Ο client μπορεί να 

κάνει ζνα HTTP GET ι HEAD request. Θ διαφορά μεταξφ των δφο είναι ότι το πρϊτο μπορεί 

να επιςτρζψει ζνα message-body ωσ απάντθςθ ενϊ το δεφτερο όχι.  

http://www.markus-lanthaler.com/hydra/spec/latest/core/#bib-RFC5988
http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation
http://www.example.com/
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HEAD / HTTP/1.1 

Host: www.example.com 

 

==================================== 

 

HTTP/1.1 200 OK 

... 

Content-Type: application/ld+json 

Link: <http://api.example.com/doc/>; 

rel="http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation"  

 

Θ απάντθςθ ςτο προθγοφμενο παράδειγμα περιζχει ζνα HTTP Link Header που δείχνει ςτο 

http://api.example.com/doc/ . Ανακτϊντασ αυτό το resource ο client παίρνει ζνα Hydra API 

documentation που ορίηει το κφριο ςθμείο ειςόδου του API: 

GET /doc/ HTTP/1.1 

Host: api.example.com 

Accept: application/ld+json 

 

==================================== 

 

HTTP/1.1 200 OK 

... 

Content-Type: application/ld+json 

 

{ 

  "@context": "http://www.w3.org/ns/hydra/context.jsonld", 

  "@id": "http://api.example.com/doc/", 

  "title": "The example.com API", 

  "entrypoint": "http://api.example.com/", 

  ... 

} 

 

Βζβαια ςτισ περιςςότερεσ  περιπτϊςεισ το ςθμείο ειςόδου είναι ιδθ γνωςτό ςτον client. Για 

τον λόγο αυτό θ εφρεςθ του API documentation χρθςιμοποιϊντασ HTTP Link Headers 

ςυνικωσ δεν είναι απαραίτθτθ. 

Collections 

Σε πολλζσ περιπτϊςεισ ζχει νόθμα να παρουςιάηονται μαηί resources που αναφζρονται ςε 

ζνα ςφνολο από ςυςχετιηόμενα με κάποιο  τρόπο resources. Τα αποτελζςματα μιασ 

αναηιτθςθσ ι ζνα βιβλίο διευκφνςεων είναι δφο παραδείγματα. Για να απλοποιθκοφν 

αυτζσ οι περιπτϊςεισ θ Hydra ορίηει δφο κλάςεισ: hydra:Collection και 

hydra:PagedCollection.  

Θ hydra:Collection χρθςιμοποιείται για να αναφερκοφμε ςε ζνα ςφνολο από resources με 

τον εξισ τρόπο: 

 

http://api.example.com/doc/
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{ 

  "@context": "http://www.w3.org/ns/hydra/context.jsonld", 

  "@id": "http://api.example.com/an-issue/comments", 

  "@type": "Collection", 

  "member": [ 

    { 

      "@id": "/comments/429" 

    }, 

    { 

      "@id": "/comments/781", 

      "title": "Properties may be embedded directly in the collection" 

    }, 

    ... 

  ] 

} 

Ππωσ φαίνεται, τα ςτοιχεία-μζλθ μποροφν να αποτελοφνται είτε μόνο από ζνα link ι να 

περιζχουν και κάποιεσ ιδιότθτεσ. Σε μερικζσ περιπτϊςεισ το να ειςάγονται οριςμζνεσ 

ιδιότθτεσ των μελϊν άμεςα ςτθ ςυλλογι είναι ιδιαίτερα βοθκθτικό κακϊσ ζτςι μπορεί να 

μειωκεί ο αρικμόσ των HTTP requests που απαιτοφνται ϊςτε να λθφκοφν οι απαραίτθτεσ 

πλθροφορίεσ για τθν επεξεργαςία του αποτελζςματοσ.  

Επειδι οι ςυλλογζσ μπορεί να γίνουν πολφ μεγάλεσ, τα web APIs ςυχνά επιλζγουν να 

χωρίςουν μία ςυλλογι ςε ςελίδεσ. Στθν Hydra αυτό μπορεί να υλοποιθκεί με το 

 hydra:PagedCollection. Εκτόσ από τθν ιδιότθτα member μία PagedCollection μπορεί να 

περιζχει links για τθν firstPage, nextPage, previousPage, ι lastPage όπωσ και πλθροφορίεσ 

ςχετικά με το  itemsPerPage και το totalItems όπωσ παρουςιάηεται ςτο ακόλουκο 

παράδειγμα. 

{ 

  "@context": "http://www.w3.org/ns/hydra/context.jsonld", 

  "@id": "http://api.example.com/an-issue/comments?page=3", 

  "@type": "PagedCollection", 

  "totalItems": "4980", 

  "itemsPerPage": "10", 

  "firstPage": "/an-issue/comments?page=1", 

  "nextPage": "/an-issue/comments?page=4", 

  "previousPage": "/an-issue/comments?page=2", 

  "lastPage": "/an-issue/comments?page=498", 

  "member": [ 

    ... the members of this PagedCollection ... 

  ] 

} 

 

Templated Links 

Μερικζσ φορζσ είναι αδφνατον για ζναν server να παράξει ζνα URL γιατί το URL αυτό 

εξαρτάται από πλθροφορίεσ που είναι γνωςτζσ μόνο από τον client. Μία τυπικι περίπτωςθ 

είναι τα URL που επιτρζπουν ςτον client να κάνει αίτθμα για αναηιτθςθ ςτον server. Σε μία 
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τζτοια περίπτωςθ ο server δεν μπορεί να φτιάξει το URL επειδι δεν ξζρει το αίτθμα για το 

οποίο ενδιαφζρεται ο client. Αυτό όμωσ που μπορεί να κάνει είναι να δϊςει ςτον client ζνα 

template για να δθμιουργιςει ζνα τζτοιο URL. Στθ Hydra θ κλάςθ IriTemplate 

χρθςιμοποιείται για αυτόν τον ςκοπό. 

Το IriTemplate αποτελείται από ζνα template, του οποίου το ςυντακτικό αναλφεται ςτο 

 [RFC6570], και από ζνα ςφνολο από mappings.  Κάκε IriTemplateMapping ταιριάηει τθ 

μεταβλθτι (variable) που χρθςιμοποιείται ςτθν φόρμα με ζνα property και μπορεί 

προαιρετικά να ορίηει εάν αυτι θ μεταβλθτι είναι απαραίτθτθ (required) ι όχι . 

{ 

  "@context": "http://www.w3.org/ns/hydra/context.jsonld", 

  "@type": "IriTemplate", 

  "template": "http://api.example.com/issues{?q}", 

  "mapping": [ 

    { 

      "@type": "IriTemplateMapping", 

      "variable": "q", 

      "property": "hydra:freetextQuery", 

      "required": true 

    } 

  ] 

} 

Το παράδειγμα αυτό αντιςτοιχίηει τθν μεταβλθτι q ςτθν ιδιότθτα freetextQuery τθσ Hydra 

και ορίηει ότι είναι απαραίτθτθ.  

Ππωσ θ κλάςθ Link τθσ Hydra επιτρζπει τον οριςμό ιδιοτιτων που αντιπροςωπεφουν 

Hyperlinks (όπωσ περιγράφθκε ςτθν παράγραφο Ρροςκζτοντασ δυνατότθτεσ ςτισ 

αναπαραςτάςεισ), ζτςι θ κλάςθ TemplatedLink επιτρζπει τον οριςμό ιδιοτιτων που θ τιμι 

τουσ είναι IRI templates. Θ Hydra ζχει μία τζτοια ιδιότθτα που ονομάηεται search και 

χρθςιμοποιείται για τθν περιγραφι διακζςιμων διεπαφϊν αναηιτθςθσ.  

{ 

  "@context": "http://www.w3.org/ns/hydra/context.jsonld", 

  "@id": "hydra:search", 

  "@type": "hydra:TemplatedLink" 

} 

  

Περιγραφή των  HTTP κωδικών κατάςταςησ και λαθών 

Οι κωδικοί κατάςταςθσ HTTP ζχουν καλά οριςμζνθ ςθμαςιολογία και μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για να δείξουν το αποτζλεςμα μίασ λειτουργίασ. Πμωσ αρκετζσ φορζσ οι 

κωδικοί αυτοί δεν είναι αρκετά εξειδικευμζνοι κάνοντασ δφςκολο το να καταλάβουμε τθν 

πραγματικι αιτία ενόσ λάκουσ. Για παράδειγμα θ απάντθςθ 429 Too Many Requests μασ 

ενθμερϊνει πολφ γενικά. Για τθν αντιμετϊπιςθ αυτισ τθσ κατάςταςθσ θ Hydra ορίηει τθν 

κλάςθ StatusCodeDescription που επιτρζπει να ςταλοφν επιπλζον πλθροφορίεσ με τον 

κωδικό κατάςταςθσ HTTP.  

 

http://www.markus-lanthaler.com/hydra/spec/latest/core/#bib-RFC6570
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{ 

  "@context": "http://www.w3.org/ns/hydra/context.jsonld", 

  "@type": "StatusCodeDescription", 

  "statusCode": 429, 

  "title": "Too Many Requests", 

  "description": "A maximum of 500 requests per hour and user is allowed.", 

  ... 

} 

Ζνασ server μπορεί να ςτείλει κατευκείαν ςε μία απάντθςι του StatusCodeDescription. 

Πταν γίνεται αυτό καλό είναι να γράφεται ςε κάποια υποκλάςθ ϊςτε θ ςθμαςία του να 

γίνεται πιο ξεκάκαρθ. Θ Hydra ορίηει μόνο μία τζτοια υποκλάςθ με το όνομα Error. Αυτό 

προςφζρει εκτεταμζνο πλαίςιο για να φτάςουν λεπτομζρειεσ για το λάκοσ ςτον client. 

HTTP/1.1 400 Bad Request 

Content-Type: application/ld+json 

 

{ 

  "@context": "http://www.w3.org/ns/hydra/context.jsonld", 

  "@type": "Error", 

  "title": "An error occurred", 

  "description": "Typically, a specialization of this class is used in 

practice.", 

  ... 

} 

 

 

 

4.2.2 JSON – LD 

Το Linked Data είναι ζνασ τρόποσ για να δθμιουργιςουμε ζνα δίκτυο από δεδομζνα 

κατανοθτά από μθχανζσ ανάμεςα ςε διαφορετικά ζγγραφα και web sites. Επιτρζπει ςε μία 

εφαρμογι να ξεκινιςει από ζνα ςθμείο των Linked Data και ακολουκϊντασ ενςωματωμζνα 

links να φτάςει ςε άλλα τμιματά τουσ που βρίςκονται ςε διαφορετικζσ ιςτοςελίδεσ του 

διαδικτφου.  

Το JSON – LD είναι ζνα “ελαφρφ” ςυντακτικό για τθν ςειριοποίθςθ των Linked Data ςε JSON. 

Ο ςχεδιαςμόσ του δίνει τθ δυνατότθτα ςε υπάρχοντα JSON να ερμθνευκοφν ωσ Linked Data 

με ελάχιςτεσ αλλαγζσ. Κφριοσ ςκοπόσ του JSON – LD είναι να αποτελζςει ζναν τρόπο για τθν 

χριςθ των Linked Data ςε διαδικτυακά προγραμματιςτικά περιβάλλοντα, για τθν 

δθμιουργία υπθρεςιϊν web που κα ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ και για τθν αποκικευςθ 

Linked Data ςε μθχανζσ αποκικευςθσ που βαςίηονται ςε JSON. Επειδι το JSON-LD είναι 

100% ςυμβατό με το JSON, ο μεγάλοσ αρικμόσ από εργαλεία και βιβλιοκικεσ JSON που 

ζχουν αναπτυχκεί ωσ ςιμερα μποροφν να επαναχρθςιμοποιθκοφν. Εκτόσ από όλα τα 

χαρακτθριςτικά που προςφζρει το JSON, το JSON-LD ειςάγει: 
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 Ζναν μθχανιςμό αναγνϊριςθσ για JSON objects μζςω τθσ χριςθσ IRIs 

 Ζναν μθχανιςμό ςτον οποίο θ τιμι ενόσ JSON object μπορεί να αναφζρεται ςε ζνα 

JSON object ενόσ άλλου web site.  

 Ζναν τρόπο να ςχετίηονται τφποι δεδομζνων με τιμζσ όπωσ θμερομθνίεσ και χρόνοι 

 Τθν δυνατότθτα να εκφραςτεί ζνασ ι περιςςότεροι γράφοι, όπωσ ζνα κοινωνικό 

δίκτυο, ςε ζνα ζγγραφο. 

Το JSON-LD ςχεδιάςτθκε ϊςτε να χρθςιμοποιείται κατευκείαν ωσ JSON χωρίσ γνϊςθ για 

RDF. Επίςθσ ςχεδιάςτθκε ϊςτε να χρθςιμοποιείται αν το επικυμεί κανείσ ωσ RDF ςε 

ςυνδυαςμό με άλλεσ τεχνολογίεσ για Linked Data όπωσ τθν SPARQL. Το ςυντακτικό του δεν 

προκαλεί προβλιματα ςε ςυςτιματα που τρζχουν ιδθ JSON αλλά παρζχει μία αναβάκμιςθ 

ςε αυτά.  

Το JSON-LD ικανοποιεί τουσ ακόλουκουσ ςχεδιαςτικοφσ ςτόχουσ: 

 Απλότθτα: Για να χρθςιμοποιθκεί το JSON-LD ςτθν βαςικι του μορφι δεν 

απαιτοφνται επιπλζον επεξεργαςτζσ ι βιβλιοκικεσ λογιςμικοφ. Θ γλϊςςα 

διευκολφνει τουσ προγραμματιςτζσ κατά τθν εκμάκθςι τθσ κακϊσ το μόνο που 

χρειάηεται να ξζρουν είναι JSON και δφο λζξεισ κλειδιά, @context και @id, για να 

εφαρμόςουν τα βαςικά τθσ χαρακτθριςτικά.  

 Συμβατότθτα:  Ζνα ζγγραφο JSON-LD είναι πάντα ζνα ζγκυρο ζγγραφο JSON. Αυτό 

διαβεβαιϊνει ότι όλεσ οι βιβλιοκικεσ του JSON λειτουργοφν εξίςου και για τα 

ζγγραφα JSON-LD. 

 Εκφραςτικότθτα: Το ςυντακτικό ςειριοποιεί τουσ κατευκυνόμενουσ γράφουσ. Αυτό 

διαβεβαιϊνει ότι ςχεδόν οποιοδιποτε μοντζλο από τον πραγματικό κόςμο μπορεί 

να εκφραςτεί. 

 Λακωνικότθτα: Το ςυντακτικό του JSON-LD είναι πολφ λακωνικό και ευανάγνωςτο 

από τον άνκρωπο, απαιτϊντασ τθν ελάχιςτθ δυνατι προςπάκεια από τον 

προγραμματιςτι.  

 Ελάχιςτεσ τροποποιιςεισ: Το JSON-LD κάνει μία ομαλι μετάβαςθ από τα 

υπάρχοντα ςυςτιματα ςε JSON. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ το μόνο που 

χρειάηεται είναι θ προςκικθ μιασ γραμμισ ςτο HTTP response. Αυτό επιτρζπει 

ςτουσ οργανιςμοφσ που ζχουν μεγάλθ υποδομι ςε JSON να χρθςιμοποιιςουν τα 

χαρακτθριςτικά του JSON-LD με ζναν τρόπο που δεν κα επθρεάςει τθν κακθμερινι 

τουσ λειτουργία και είναι οικείοσ ςτουσ υπάρχοντεσ πελάτεσ. Βζβαια υπάρχουν 

φορζσ που θ αντιςτοίχιςθ ενόσ JSOΝ ςε μορφι γράφου είναι μία ςφνκετθ 

διαδικαςία. Ενϊ οι μθδενικζσ μετατροπζσ είναι ςτόχοσ του JSON-LD, μερικζσ φορζσ 

αυτό δεν είναι δυνατό χωρίσ θ γλϊςςα να γίνει ςφνκετθ. Το JSON-LD 

επικεντρϊνεται ςτθν απλότθτα όπου αυτό είναι δυνατό.  

 Χριςθ ωσ RDF: Το JSON-LD μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τουσ προγραμματιςτζσ 

ςαν ιδιωματικι JSON, χωρίσ τθν ανάγκθ κατανόθςθσ RDF. Επιπλζον το JSON-LD 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ RDF, ζτςι οι άνκρωποι που πρόκειται να 

χρθςιμοποιιςουν JSON-LD μαηί με άλλα εργαλεία για RDF κα ανακαλφψουν ότι 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ οποιοδιποτε άλλο ςυντακτικό RDF.  
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Μοντέλο δεδομένων 

Γενικά, το μοντζλο δεδομζνων που χρθςιμοποιείται από το JSON-LD είναι ζνασ labeled, 

κατευκυνόμενοσ γράφοσ. Ο γράφοσ περιζχει κόμβουσ που ςυνδζονται με ακμζσ. Ζνασ 

κόμβοσ είναι ςυνικωσ δεδομζνα όπωσ string, αρικμόσ, τυποποιθμζνεσ τιμζσ όπωσ 

θμερομθνίεσ και χρόνοι ι IRI. Επίςθσ υπάρχει μία ειδικι κλάςθ κόμβου που ονομάηεται 

blank node (κενόσ κόμβοσ) και ςυνικωσ χρθςιμοποιείται για να εκφράςει δεδομζνα που 

δεν ζχουν ζνα κακολικό αναγνωριςτικό όπωσ ζνα IRI. Οι blank nodes ταυτοποιοφνται 

χρθςιμοποιϊντασ ζνα αναγνωριςτικό κενοφ κόμβου. Αυτό το απλό μοντζλο δεδομζνων 

είναι απίςτευτα προςαρμόςιμο και ιςχυρό, με δυνατότθτα να μοντελοποιιςει ςχεδόν όλα 

τα είδθ δεδομζνων.  

Δφο χαρακτθριςτικζσ λζξεισ κλειδιά για ζνα ζγγραφο JSON-LD είναι οι @context και @id. 

@context 

Χρθςιμοποιείται για να ορίςει τα ςφντομα ονόματα που χρθςιμοποιοφνται ςε ζνα JSON-LD 

ζγγραφο. Τα ονόματα αυτά ονομάηονται terms και βοθκοφν τουσ προγραμματιςτζσ να 

εκφράςουν οριςμζνα αναγνωριςτικά ςυνοπτικά.  

@id 

Χρθςιμοποιείται για να ορίςει μοναδικά τα things που περιγράφονται ςτο ζγγραφο με IRIs 

ι με αναγνωριςτικά κενοφ κόμβου.  

Βαςικά χαρακτηριςτικά 

Το JSON είναι ζνα “ελαφρφ”, ανεξάρτθτο από γλϊςςα format για τθν ανταλλαγι 

δεδομζνων. Είναι εφκολο να αναλυκεί και να δθμιουργθκεί. Βζβαια είναι δφςκολο να 

ενςωματϊςεισ JSON από διαφορετικζσ πθγζσ κακϊσ τα δεδομζνα μπορεί να περιζχουν 

κλειδιά που ςυγκροφονται με άλλεσ πθγζσ δεδομζνων. Επιπλζον το JSON δεν ζχει 

ενςωματωμζνθ υποςτιριξθ για hyperlinks που είναι βαςικό ςυςτατικό του διαδικτφου. 

Ακολουκεί ζνα παράδειγμα από απλό JSON 

{ 

  "name": "Manu Sporny", 

  "homepage": "http://manu.sporny.org/", 

  "image": "http://manu.sporny.org/images/manu.png" 

} 

Για τουσ ανκρϊπουσ είναι προφανζσ ότι πρόκειται για ζναν άνκρωπο που το όνομά του 

(name)  είναι “Manu Sporny” και ότι θ ιδιότθτα homepage περιζχει το URL αυτοφ του 

ανκρϊπου. Μία μθχανι δεν μπορεί να καταλάβει κάτι τζτοιο και μερικζσ φορζσ είναι 

δφςκολο ακόμθ και για τον άνκρωπο. Αυτό το πρόβλθμα μπορεί να λυκεί χρθςιμοποιϊντασ 

ξεκάκαρα αναγνωριςτικά για να δείξουμε το διαφορετικό νόθμα και όχι απλά ςφμβολα 

όπωσ “name” και ”homepage”. 

Τα Linked Data, και το διαδίκτυο γενικότερα, χρθςιμοποιοφν IRIs (Internationalized 

Resource Identifiers) για ξεκάκαρθ ταυτοποίθςθ. Θ ιδζα είναι να χρθςιμοποιοφμε IRIs για 

να ορίηουμε ξεκάκαρα αναγνωριςτικά ςε δεδομζνα που μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν και 

από άλλουσ προγραμματιςτζσ. Είναι χριςιμο για όρουσ όπωσ name και homepage να 

δθμιουργθκοφν IRIs ϊςτε οι προγραμματιςτζσ να χρθςιμοποιοφν κοινι ορολογία και μαηί 
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με τισ μθχανζσ να βλζπουν τθ ςθμαςία των όρων που αναηθτοφν. Θ διαδικαςία αυτι είναι 

γνωςτι ωσ IRI dereferencing.  

Αξιοποιϊντασ το δθμοφιλζσ λεξιλόγιο schema.org, το προθγοφμενο παράδειγμα κα 

μποροφςε να γραφεί ωσ: 

{ 

  "http://schema.org/name": "Manu Sporny", 

  "http://schema.org/url": { "@id": "http://manu.sporny.org/" },  ← The 

'@id' keyword means 'This value is an identifier that is an IRI' 

  "http://schema.org/image": { "@id":  

"http://manu.sporny.org/images/manu.png" } 

} 

Εδϊ βλζπουμε ότι κάκε ιδιότθτα είναι ξεκάκαρα οριςμζνθ από ζνα IRI και ότι όλεσ οι τιμζσ 

που αντιπροςωπεφουν IRIs ςθμειϊνονται από τθν λζξθ κλειδί @id. Ενϊ το ζγγραφο αυτό 

είναι ζνα ζγκυρο ζγγραφο JSON-LD που περιγράφει τα δεδομζνα του με μεγάλθ ακρίβεια 

είναι ταυτόχρονα υπερβολικά μακροςκελζσ και δφςκολο για να δουλζψουν πάνω του 

άνκρωποι. Για να λυκεί αυτό το κζμα το JSON-LD ειςάγει τθν ζννοια του context. 

Context 

Πταν δφο άνκρωποι μιλάνε μεταξφ τουσ, θ ςυηιτθςθ λαμβάνει χϊρα ςε ζνα κοινό 

περιβάλλον που ονομάηεται το context τθσ ςυηιτθςθσ. Αυτό το κοινό context επιτρζπει 

ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να χρθςιμοποιοφν ςυντομεφςεισ όπωσ το μικρό όνομα ενόσ κοινοφ 

φίλου ϊςτε να επικοινωνοφν γρθγορότερα χωρίσ όμωσ να χάνουν ςε ακρίβεια. Το context 

ςτο JSON-LD λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Επιτρζπει ςε δφο εφαρμογζσ να επικοινωνοφν 

μεταξφ τουσ πιο αποδοτικά χωρίσ ζλλειψθ ακρίβειασ. Στθν ουςία το context 

χρθςιμοποιείται ϊςτε να αντιςτοιχίςει τουσ όρουσ ςτα IRIs τουσ. Για το προθγοφμενο 

παράδειγμα το context κα μποροφςε να είναι το: 

{ 

  "@context": 

  { 

    "name": "http://schema.org/name",  ← This means that 'name' is 

shorthand for 'http://schema.org/name'  

    "image": { 

      "@id": "http://schema.org/image",  ← This means that 'image' is 

shorthand for 'http://schema.org/image'  

      "@type": "@id"  ← This means that a string value associated with 

'image' should be interpreted as an identifier that is an IRI  

    }, 

    "homepage": { 

      "@id": "http://schema.org/url",  ← This means that 'homepage' is 

shorthand for 'http://schema.org/url'  

      "@type": "@id"  ← This means that a string value associated with 

'homepage' should be interpreted as an identifier that is an IRI  

    } 

  } 

} 
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Ππωσ παρατθροφμε θ τιμι του οριςμοφ ενόσ όρου μπορεί να είναι είτε ζνα απλό string που 

ζνωνε τον όρο με το IRI είτε ζνα JSON object.  

Το context μπορεί είτε να γραφτεί άμεςα μζςα ςτο ζγγραφο είτε να κλθκεί. Αν 

υποκζςουμε ότι το context του προθγοφμενου παραδείγματοσ βρίςκεται ςτο http://json-

ld.org/contexts/person.jsonld μπορεί να κλθκεί προςκζτοντασ ςτο JSON-LD ζγγραφο μία 

μόνο ςειρά όπωσ φαίνεται ςτο παράδειγμα: 

{ 
  "@context": "http://json-ld.org/contexts/person.jsonld", 
  "name": "Manu Sporny", 
  "homepage": "http://manu.sporny.org/", 
  "image": "http://manu.sporny.org/images/manu.png" 
} 

Ζγγραφα JSON μποροφν να ερμθνευκοφν ωσ JSON-LD χωρίσ να τροποποιθκοφν απλϊσ 

προκζτοντασ ζνα context ςαν HTTP Link Header.  

Στα ζγγραφα JSON-LD το context μπορεί να οριςτεί και μζςα ςτον κϊδικα. Αυτό ζχει το 

πλεονζκτθμα ότι το ζγγραφο μπορεί να επεξεργαςκεί ακόμα και αν δεν υπάρχει ςφνδεςθ 

με το δίκτυο.  

{ 
  "@context": 
  { 
    "name": "http://schema.org/name", 
    "image": { 
      "@id": "http://schema.org/image", 
      "@type": "@id" 
    }, 
    "homepage": { 
      "@id": "http://schema.org/url", 
      "@type": "@id" 
    } 
  }, 
  "name": "Manu Sporny", 
  "homepage": "http://manu.sporny.org/", 
  "image": "http://manu.sporny.org/images/manu.png" 
} 

 

IRIs 

 

Τα IRIs είναι δομικά ςτοιχεία των Linked Data κακϊσ αυτά ορίηουν τι είναι κάκε κόμβοσ και 

κάκε ιδιότθτα. Στο JSON-LD τα IRIs μποροφν να αναπαραςτακοφν ωσ απόλυτα ι ςχετικά 

IRIs. Ζνα απόλυτο IRI ορίηεται να περιζχει ζνα scheme μαηί με ζνα path και προαιρετικά 

πεδία query και fragment. Ζνα ςχετικό IRI είναι ζνα IRI που είναι ςχετικό ωσ προσ κάποιο 

απόλυτο IRI. Στο JSON-LD όλα τα ςχετικά IRIs είναι ςχετικά ωσ προσ το base IRI. 

Ζνα string ερμθνεφεται ωσ IRI όταν είναι τιμι του @id: 

 

 

 

http://json-ld.org/contexts/person.jsonld
http://json-ld.org/contexts/person.jsonld
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{ 
... 
  "homepage": { "@id": "http://example.com/" } 
... 
} 

Τιμζσ που ερμθνεφονται ωσ IRIs μποροφν να εκφραςτοφν και ςαν ςχετικά IRIs. Για 

παράδειγμα αν υποκζςουμε ότι το ακόλουκο ζγγραφο βρίςκεται ςτο 

http://example.com/about/ , το ςχετικό IRI  ../ κα πιγαινε ςτο http://example.com/ . 

 

{ 
... 
  "homepage": { "@id": "../" } 
... 
} 

Απόλυτα IRIs μποροφν να εκφραςτοφν άμεςα ςτθν κζςθ του κλειδιοφ όπωσ: 

{ 
... 
  "http://schema.org/name": "Manu Sporny", 
... 
} 

 

Στο προθγοφμενο παράδειγμα το κλειδί http://schema.org/name ερμθνεφεται ωσ 

απόλυτο IRI. 

 

Αναγνωριςτικά κόμβων 

 

Για να είναι δυνατό να αναφερκοφμε εξωτερικά ςτουσ κόμβουσ ενόσ γράφου είναι 

ςθμαντικό ο κακζνασ να ζχει το αναγνωριςτικό του. Τα IRIs είναι βαςικό ςτοιχείο των 

Linked Data ϊςτε οι κόμβοι να είναι πραγματικά ςυνδεδεμζνοι. Θ κλιςθ ενόσ 

αναγνωριςτικοφ κα πρζπει να καταλιγει ςτθν αναπαράςταςθ του κόμβου του. Αυτό 

μπορεί να επιτρζπει ςε μία εφαρμογι να ανακτιςει περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για ζναν 

κόμβο.  

Στο JSON-LD, ζνασ κόμβοσ ταυτοποιείται χρθςιμοποιϊντασ τθν λζξθ κλειδί @id: 

 

{ 
  "@context": 
  { 
    ... 
    "name": "http://schema.org/name" 
  }, 
  "@id": "http://me.markus-lanthaler.com/", 
  "name": "Markus Lanthaler", 
  ... 
} 

 

Το παράδειγμα αυτό περιζχει ζναν κόμβο που χαρακτθρίηεται από το IRI 

http://me.markus-lanthaler.com/. 

  

http://example.com/about/
http://example.com/
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Ορίζοντασ τον Τύπο 

 

Ο τφποσ ενόσ ςυγκεκριμζνου κόμβου μπορεί να οριςτεί χρθςιμοποιϊντασ τθν λζξθ κλειδί 

@type. Στα Linked Data οι τφποι ορίηονται μοναδικά με ζνα IRI. 

 

{ 

... 

  "@id": "http://example.org/places#BrewEats", 

  "@type": "http://schema.org/Restaurant", 

... 

} 

 

Ζνασ κόμβοσ μπορεί να ζχει πάνω από ζναν τφπο και για να οριςτεί κάτι τζτοιο 

χρθςιμοποιοφμε πίνακα 

 

{ 

... 

  "@id": "http://example.org/places#BrewEats", 

  "@type": [ "http://schema.org/Restaurant", "http://schema.org/Brewery" ], 

... 

} 

 

Θ τιμι ενόσ κλειδιοφ @type μπορεί επίςθσ να είναι ζνασ όροσ που ορίηεται ςτο context: 

 

{ 
  "@context": { 
    ... 
    "Restaurant": "http://schema.org/Restaurant",  
    "Brewery": "http://schema.org/Brewery" 
  } 
  "@id": "http://example.org/places#BrewEats", 
  "@type": [ "Restaurant", "Brewery" ], 
  ... 
} 
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5. Η προςφορά των APIs ςτισ 
επιχειρήςεισ 

 

Το Internet ςυνεχίηει να επθρεάηει κακοριςτικά κάκε επιχείρθςθ. Βζβαια οι υπάρχουςεσ 

επενδφςεισ ςτο internet και τισ τεχνολογίεσ web δεν είναι αρκετζσ για να διαβεβαιϊςουν 

μία μελλοντικι επιτυχία. Θ νζα τεχνολογία εμφανίηεται για να αλλάξει τθν παροφςα 

κατάςταςθ. Οι επιχειριςεισ που δεν κα υιοκετιςουν τισ νζεσ τάςεισ κα αποδυναμωκοφν.  

Ανάμεςα ςτισ πιο ιςχυρζσ τάςεισ που μορφοποιοφν το διαδίκτυο ςιμερα είναι τα κοινωνικά 

δίκτυα, τα κινθτά, και υπθρεςίεσ βάςει τθσ 

τοποκεςίασ. Επιπλζον ιδιαίτερα ςθμαντικά 

είναι τα APIs.  

Κατά το τζλοσ τθσ δεκαετίασ του ’90 ιταν 

επιτακτικι ανάγκθ, κάκε επιχείρθςθ να 

επικοινωνεί με τουσ πελάτεσ τθσ μζςω 

κάποιου site. Πςεσ επιχειριςεισ δεν 

εκμεταλλεφτθκαν αυτό το ιςχυρό μζςο 

επικοινωνίασ γριγορα βρζκθκαν ςε 

μειονεκτικι κζςθ με ςυνζπεια τθν μείωςθ 

του ποςοςτοφ τουσ ςτο μερίδιο αγοράσ. 

Ιταν μία περίοδοσ που ιταν απλό να 

φτάςεισ ςε ζνα online ςυνδεδεμζνο κοινό. 

Το μόνο που χρειαηόταν ιταν ζνα website 

και οι πελάτεσ κα ζβριςκαν τθν επιχείρθςθ 

από τον υπολογιςτι τουσ μζςω ενόσ 

browser.  

Ραρόλο που οι προκλιςεισ για τθν προςζλκυςθ και τθν διατιρθςθ χρθςτϊν παραμζνουν, ο 

ςθμερινόσ κόςμοσ είναι πολφ πιο πολφπλοκοσ. Οι ςυςκευζσ πολλαπλαςιάηονται και οι 

άνκρωποι ζχουν πρόςβαςθ ςτο internet από αμζτρθτα smartphones, tablets και άλλεσ 

ςυςκευζσ, χωρίσ να αναφζρουμε και το κρυμμζνο δίκτυο των διαςυνδεδεμζνων ζξυπνων 

ςυςκευϊν. Ο web browser δεν είναι πια θ μόνθ πφλθ για πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο του 

διαδικτφου. Σιμερα όλο και περιςςότερο περιεχόμενο ανακτάται μζςα από νζα μζςα όπωσ 

για παράδειγμα widgets ι εφαρμογζσ για κινθτά. Τζλοσ μία επιχείρθςθ δεν μπορεί να 

βαςιςτεί ςτο ότι οι πελάτεσ κα ψάξουν μόνοι τουσ να βρουν το site τθσ. Αντί για αυτό είναι 

πια επιτακτικό να ςιγουρευτεί ότι τα ψθφιακά δεδομζνα και οι υπθρεςίεσ τθσ είναι 

διακζςιμεσ ςτο γενικό πλαίςιο που επιλζγουν οι χριςτεσ. Επειδι ο ιςτόσ είναι μία πολφ 

αποτελεςματικι πλατφόρμα για τθν μετάδοςθ πλθροφοριϊν, οι χριςτεσ είναι πιο 

επιλεκτικοί ςτο πϊσ, πότε και που κα αναηθτιςουν πλθροφορίεσ από το web. Ενϊνοντασ 

όλεσ αυτζσ τισ αποςπαςματικζσ τάςεισ καταλαβαίνουμε ότι οι επιχειριςεισ πρζπει να είναι 

[Πριν δθμιουργιςουμε τθν API 

πλατφόρμα μασ,] “δεν μποροφςαμε να 

φανταςτοφμε όλεσ τισ ιδζεσ που είχαν οι 

άνκρωποι για τθν χριςθ τθσ Guardian 

και των δεδομζνων τθσ ςτον ψθφιακό 

κόςμο. … Με αυτό το αυξανόμενο 

δίκτυο ςυνεργατϊν μποροφμε να 

επεκτείνουμε το εφροσ μασ, να 

ςυνδεκοφμε με τουσ χριςτεσ και να 

γίνουμε πιο ςχετικοί κακϊσ οι ανάγκεσ 

και οι ςυνικεισ των ανκρϊπων 

εξελίςςονται ςτο μζλλον.” 

Source: Guardian.co.um Open Platform 

blog. 



108 
 

πιο επικετικζσ ϊςτε να φτάςουν ζμμεςα ςτο πικανό κοινό τουσ που δεν μπαίνει ςτο site 

τουσ.  

Θ μεγάλθ αλλαγι είναι θ αναγνϊριςθ ότι τα 

δεδομζνα και οι υπθρεςίεσ, τα ψθφιακά 

περιουςιακά ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ, πρζπει να 

αποδεςμευτοφν από τουσ περιοριςμοφσ ενόσ site. 

Από τθν ςτιγμι που κα είναι ελεφκερα και κα 

μποροφν να ανακτϊνται από οπουδιποτε τότε θ 

προοπτικι για τθν ανάπτυξθ τθσ επιχείρθςθσ είναι 

πολφ μεγάλθ.  

5.1 Δομικά ςτοιχεία ςτην εύρεςη λύςεων 
Για να κατανοιςουμε τθ ςθμαςία των APIs ςτισ επιχειριςεισ καλό είναι να βροφμε 

παραλλθλιςμοφσ με άλλουσ κλάδουσ ςτθ βιομθχανία. Αν αναλογιςτοφμε πωσ εξελίςςονται 

ςυνικωσ οι επιχειριςεισ βλζπουμε ότι υπάρχει ζνα μοτίβο που επαναλαμβάνεται. Κάκε 

βιομθχανία εξελίςςεται ϊςτε να παράγει πιο κομψζσ λφςεισ με το πζραςμα του χρόνου 

μζςα από μία διαδικαςία ςυναρμολόγθςθσ και προτυποποίθςθσ.  

Είναι αδφνατο να φανταςτοφμε ότι κάποιοσ ςιμερα κα ζφτιαχνε ζνα αυτοκίνθτο χωρίσ να 

εκμεταλλευτεί τα υπάρχοντα ςχζδια και υποςυςτιματα του οχιματοσ. Στισ αρχζσ τισ 

αυτοκινθτοβιομθχανίασ καινοτόμοι μθχανικοί ζφτιαχναν τθν πλειοψθφία των εξαρτθμάτων 

με δικά τουσ ςχζδια. Με το πζραςμα του χρόνου άρχιςαν να αναγνωρίηονται 

υποςυςτιματα και ςτοιχεία όπωσ τα φρζνα, θ μθχανι, θ ανάρτθςθ και το ςϊμα του 

αυτοκινιτου ζγιναν περιοχζσ εξειδίκευςθσ. Ομάδεσ μθχανικϊν δοφλευαν ςε ξεχωριςτά 

υποςυςτιματα και ςυχνά ολόκλθρεσ εταιρίεσ εξειδικεφονταν ςε ζνα ι περιςςότερα. Κακϊσ 

οι μεγάλοι καταςκευαςτζσ αυτοκινιτων ζκαναν outsource ςε όλο και περιςςότερεσ 

εργαςίεσ ςτθν προςπάκειά τουσ για αποδοτικότθτα ο ρόλοσ τουσ μετατράπθκε ςε 

ςυντονιςτι και ςυναρμολογθτι του ςυςτιματοσ. Χάρθ ςτισ καλά ςχεδιαςμζνεσ διεπαφζσ 

των υποςυςτθμάτων, όταν αυτά ενϊνονταν ςτθ γραμμι ςυναρμολόγθςθσ το αποτζλεςμα 

ιταν ζναν αυτοκίνθτο με εξαιρετικζσ επιδόςεισ ςε ςχζςθ με το κόςτοσ του.  

 

Αυτό το μοτίβο επαναλαμβανόταν ξανά και ξανά. Οι επιχειριςεισ διάλεγαν προςεκτικά τθν 

περιοχι δράςθσ τουσ είτε ςε επίπεδο αρχιτεκτονικισ είτε ςτθ λφςθ προβλθμάτων είτε 

ανάμεςα ςτα υποςυςτιματα. Μετά ςυνεργάηονταν για να ενϊςουν όλα τα τμιματα μαηί ςε 

ζνα πλιρεσ προϊόν ι υπθρεςία. Με αυτό τον τρόπο οι επιχειριςεισ πετφχαιναν 

“Πλθςιάηουμε τθν εποχι που το να 

ανοίξουμε τθν εφοδιαςτικι αλυςίδα 

μασ ςτο Web δεν είναι μόνο καλι 

ιδζα αλλά απαραίτθτο για τθν 

επιβίωςθ από τουσ ανταγωνιςτζσ” 

Dion Hinchcliffe 
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μεγαλφτερεσ οικονομίεσ κλίμακασ, διατθροφςαν υψθλό επίπεδο ςτθν ζρευνα και ανάπτυξθ 

και παρείχαν περιςςότερεσ καινοτομίεσ ςτα προϊόντα τουσ. 

Ρζρα από τθν αυτοκινθτοβιομθχανία, το ίδιο μοτίβο υπάρχει ςτουσ περιςςότερουσ τομείσ 

που βαςίηονται ςε engineering όπωσ για παράδειγμα κτίρια, αεροπλάνα, ρομποτικι κλπ. 

Αυτό το μοτίβο υπάρχει και ςτθν βιομθχανία λογιςμικοφ και υλοποιείται μζςω των APIs. 

Μάλιςτα ςε ςφγκριςθ με τισ άλλεσ βιομθχανίεσ, για το λογιςμικό τα πλεονεκτιματα είναι 

εκκετικά μεγαλφτερα κακϊσ θ δυνατότθτα για ςυναρμολόγθςθ είναι ουςιαςτικά 

απεριόριςτθ και κακϊσ τα κόςτθ εφαρμογισ είναι ςθμαντικά χαμθλότερα.  

5.2 Πρώτη περίοδοσ για τα APIs  
Κατά τθν ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν τισ τελευταίεσ 

δεκαετίεσ, -ακόμα και πριν τον παγκόςμιο ιςτό- τα APIs βρίςκονταν ςτο κζντρο τθσ 

δυναμικισ τθσ αγοράσ. Συχνά “μάχεσ” μεταξφ ανταγωνιςτικϊν επιχειριςεων κρίνονταν με 

βάςθ τα APIs τουσ. Τα μερίδια ιταν υψθλά και ςυνικωσ λίγεσ ιταν οι μεγάλεσ και ιςχυρζσ 

επιχειριςεισ ι οργανιςμοί που ζδιναν κατευκφνςεισ για τθν εξζλιξθ των APIs. Θ διεφκυνςθ 

ενόσ ανοιχτοφ ι ιδιοκτθςιακοφ προτφπου API ςυνικωσ εκτόξευε το μζγεκοσ μιασ 

επιχείρθςθσ.  

Ο λόγοσ για τον οποίο τα APIs αποτζλεςαν ςθμαντικό ςτοιχείο για τθν ανάπτυξθ ιταν το 

δίκτυο που δθμιουργοφνταν όταν πολλζσ εφαρμογζσ αναπτφςςονταν για μία πλατφόρμα, 

αυξάνοντασ ζτςι τθν αξία τθσ ίδιασ τθσ πλατφόρμασ. Από τθν ςτιγμι που μία μζκοδοσ 

ανάπτυξθσ εδραιϊνεται θ αλλαγι τθσ ςε κάποια άλλθ εναλλακτικι μζκοδο απαιτεί μεγάλα 

κόςτθ με δεδομζνο ότι μερικζσ εφαρμογζσ μπορεί να μθν είναι διακζςιμεσ ςτθν νζα 

πλατφόρμα. 

Θ Microsoft ιταν μία από τισ πιο επιτυχθμζνεσ εταιρίεσ που τα APIs τθσ αποτζλεςαν 

πλεονζκτθμα για τθν επιχείρθςθ. Ζκαναν μεγάλεσ επενδφςεισ για να προςελκφςουν τθν 

πλειοψθφία των προγραμματιςτϊν εφαρμογϊν προκειμζνου να γράψουν εφαρμογζσ για 

τα MS Windows και το Windows API. Μόλισ ζφταςαν ςε ζνα μεγάλο μζγεκοσ, ιταν ςχεδόν 

αναγκαςτικό για τουσ πελάτεσ να επιλζξουν τα Windows λόγω του μεγάλου αρικμοφ 

διακζςιμων εφαρμογϊν. Αυτό οδιγθςε ακόμα περιςςότερουσ προγραμματιςτζσ ςτο να 

αναπτφξουν εφαρμογζσ για αυτι τθν πλατφόρμα προκειμζνου να προςελκφςουν το 

δυνατόν περιςςότερουσ πελάτεσ.  

Εκείνθ τθν περίοδο, πριν το διαδίκτυο γίνει διακζςιμο ωσ πλατφόρμα μετάδοςθσ, ιταν 

εξαιρετικά δφςκολο να δθμιουργθκεί ζνα “οικοςφςτθμα” από προγραμματιςτζσ γφρω από 

τα APIs. Για να είναι αυτά επιτυχθμζνα κα ζπρεπε να ξεπεραςτοφν θ μεγάλθ διανομι, ο 

ανταγωνιςμόσ και άλλεσ ςφνκετεσ προκλιςεισ. Αυτζσ οι προκλιςεισ ιταν δυνατό να 

αντιμετωπιςτοφν μόνο ςτισ μεγάλεσ κλίμακεσ και για αυτό τον λόγο ιταν αναπόφευκτο ότι 

κα κυριαρχοφςαν οι μεγάλεσ επιχειριςεισ.  
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5.3 Δεύτερη περίοδοσ για τα APIs  
Το διαδίκτυο και ςυγκεκριμζνα θ ανάπτυξθ των web APIs ζφεραν μία ιςορροπία ςε ςχζςθ 

με τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ. Ο κακζνασ τϊρα μπορεί να ορίςει το υποςφςτθμά του ωσ μία 

υπθρεςία web που κα είναι διακζςιμθ να ενωκεί με άλλα ςυςτιματα ι εφαρμογζσ ςτον 

ςυνδεδεμζνο ιςτό.  

Θ εμπορικι δυνατότθτα των APIs πια δεν είναι περιοριςμζνθ ςε ζναν μικρό αρικμό 

μεγάλων επιχειριςεων όπωσ θ Microsoft. Οποιοςδιποτε μπορεί να εντοπίςει μία ευκαιρία 

για νζα υπθρεςία και μζςω των APIs να τθν ειςάγει ςε ζνα μεγαλφτερο πλαίςιο. Με τον 

τρόπο αυτό θ υπθρεςία αποκτά ευκολότερθ πρόςβαςθ, γίνεται πιο χριςιμθ και πιο ιςχυρι. 

Για προγραμματιςτζσ που ςχεδιάηουν υπθρεςίεσ web είναι τϊρα ευκολότερο από ποτζ να 

εκμεταλλευτοφν εξωτερικζσ υπθρεςίεσ και δεδομζνα ϊςτε να ενδυναμϊςουν τθν υπθρεςία 

που ιδθ προςφζρουν. Το αποτζλεςμα αυτό είναι κετικό κυρίωσ για τουσ τελικοφσ χριςτεσ – 

καταναλωτζσ και για αυτό παρατθρικθκε μία ζκρθξθ ςτον αρικμό των APIs.  

 

 

 

Θ ζκρθξθ των APIs ςθμαίνει ότι είναι δυνατό να δθμιουργθκοφν προϊόντα που καλφπτουν 

τισ ανάγκεσ και επικυμίεσ των καταναλωτϊν με μεγαλφτερθ ακρίβεια. Μπορεί να είναι για 

να ικανοποιιςουν μία μικρι εξειδικευμζνθ αγορά, για να ζχουν πρόςβαςθ οι χριςτεσ τουσ 

ςε δεδομζνα μζςα από ζνα μοναδικό πλαίςιο ι για να καλφψουν τθν προτίμθςθ τθσ 

αλλθλεπίδραςισ τουσ μζςα από smartphones. Κυρίωσ όμωσ δίνει ςτισ επιχειριςεισ τθν 

ευελιξία να ςχεδιάςουν εντελϊσ καινοφρια και πρωτοποριακά business models. Το γεγονόσ 

αυτό που μπορεί να αποτελεί μία εξζλιξθ ςτον ρόλο των APIs ουςιαςτικά είναι μία 

επανάςταςθ ςτον τρόπο που οι επιχειριςεισ μποροφν να επωφελθκοφν από αυτά. 

Στθν ακόλουκθ εικόνα παρατθροφμε των αρικμϊν των κλιςεων API ςε μερικζσ από τισ 

μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ.  
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5.4 APIs: Ο ακρογωνιαίοσ λίθοσ τησ online ςτρατηγικήσ 

 

Τα APIs ανοίγουν ζνα νζο κεφάλαιο για το διαδίκτυο. Το περιεχόμενο και οι υπθρεςίεσ είναι 

θ ψθφιακι περιουςία μίασ επιχείρθςθσ και αποτελοφν τον πυρινα τθσ. Ζνα API ξεκλειδϊνει 

τθν αξία των ψθφιακϊν ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ και εξαπλϊνεται πζρα από websites ςε 

εφαρμογζσ για κινθτά, ςυνεργάτεσ, προγραμματιςτζσ κ.α. Αυτι θ εξάπλωςθ επιτρζπει ςε 

ςυνεργαςίεσ να ανανεωκοφν και δθμιουργεί πολλαπλζσ χριςεισ για τα ςτοιχεία-κλειδιά. 

Με αυτό τον τρόπο δίνει τθν ευκαιρία για καινοτομία με εντελϊσ νζα business models. Οι 

ανταγωνιςτζσ μζνουν ςτατικοί ενϊ οι πελάτεσ μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε περιεχόμενο 

και πλθροφορίεσ ακριβϊσ με τον τρόπο που επικυμοφν.  

Για τουσ λόγουσ αυτοφσ κάκε επιχείρθςθ πρζπει να αρχίςει να ςκζφτεται τθν δθμιουργία 

ενόσ API με τα ακόλουκα βιματα: 

 Αναγνϊριςθ των βαςικϊν ψθφιακϊν κτθμάτων τθσ επιχείρθςθσ 

 Σκζψθ  για τισ λφςεισ που κα μποροφςαν να βρεκοφν με τθν βοικεια των 

ψθφιακϊν ςτοιχείων 

 Οριςμόσ κάποιων περιπτϊςεων για ςτρατθγικι και business models βαςιςμζνα ςε 

API 

 Εφρεςθ προδιαγραφϊν για τθν ειςαγωγι τουσ ςτο API 

 Ζναρξθ με μία ςτρατθγικι και ζνα business model και ετοιμότθτα για 

επαναπροςαρμογι και αλλαγι του  
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