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API – Application Programming Interface

Rápido desenvolvimento de novas aplicações

Acesso automático

Fácil integração

Elimina necessidade de compreender código núcleo.



Para que serve a Arquivo.pt API?



.

contamehistorias.pt

http://contamehistorias.pt/


.

arquivodeopiniao.pt

http://arquivodeopiniao.pt/


Prémios Arquivo.pt 2019

10 000 € - 1º 

3 000   € - 2º

2 000 € - 3º



Interfaces acesso automático ao Arquivo.pt 

Pesquisa por Texto

Pesquisa por URL

Pesquisa de Imagens (brevemente)

A tua App



Sintaxe de URLs (Wayback) 
para acesso a conteúdos Web preservados



Sintaxe de URLs (Wayback)

https://arquivo.pt/wayback/{Timestamp}/{URL}

{Timestamp} = 20110121103150

{URL} = http://pt.uefa.com/uefaeuro2012/index.html 

http://pt.uefa.com/uefaeuro2012/index.html


{Timestamp} =   2011 01 21 10 31 50

14 Dígitos

Sintaxe de URLs (Wayback) - Timestamp



{Timestamp} =   2011 01 21 10 31 50

14 Dígitos ano

mês

dia

horas

minutos

segundos

Sintaxe de URLs (Wayback) - Timestamp



Sintaxe de URLs (Wayback)

Closest Date
E se não soubermos o Timestamp exato?



Sintaxe de URLs Wayback - Closest Date
https://arquivo.pt/wayback/20040000000000/http://www.euro2004.clix.pt

https://arquivo.pt/wayback/20040525212736/http://euro2004.clix.pt

https://arquivo.pt/wayback/20040525212736/http:/euro2004.clix.pt


http://www.euro2004.clix.pt/

http://www.euro2004.clix.pt/


Sintaxe de URLs (Wayback) - listar 

todas as versões
http://arquivo.pt/wayback/*/sapo.pt

http://arquivo.pt/wayback/*/sapo.pt


Arquivo.pt API

arquivo.pt/api

arquivo.pt/api


Pesquisa por URL

Pesquisa por Texto

Pesquisa por Metadados

arquivo.pt/textsearch

Arquivo.pt API: para que serve? 

http://arquivo.pt/textsearch


Resposta da API no formato JSON.

Arquivo.pt API

arquivo.pt/textsearch

http://arquivo.pt/textsearch


Pesquisa por URL





Pesquisa por URL: exemplo pesquisa

http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt

Listar todas as versões do URL:

http://sapo.pt

offset=0 (primeiro resultado)

maxItems=50 (número de resultados)

http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt
http://sapo.pt/


Pesquisa por URL: exemplo de resposta



Pesquisa por URL: offset

http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt

&offset=100

offset=100 (começa no resultado 100)
maxItems=50 (número de resultados)

http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt&offset=50
http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt&offset=50


Pesquisa por URL - maxitems

http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt

&maxItems=1000

&from=2010

&to=2015

http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt&maxItems=1000&from=2010&to=2015&prettyPrint=true
http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt&maxItems=1000&from=2010&to=2015&prettyPrint=true
http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt&maxItems=1000&from=2010&to=2015&prettyPrint=true


Pesquisa por URL: exemplo de pesquisa           data inicial

http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt

&from=20010224174130

Listar todas as versões do URL: 

http://sapo.pt

data igual ou posterior: 

24 de fevereiro de 2001, 17h41m30s    

http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt&from=20010224174130&prettyPrint=true
http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt&from=20010224174130&prettyPrint=true
http://sapo.pt/


http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt&from=200

10224174130&to=20150424181416

Listar todas as versões do URL:

http://sapo.pt

data entre: 

24 de fevereiro de 2001 

e:

24 de abril de 2015

Pesquisa por URL: exemplo de pesquisa

intervalo temporal

http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt&from=20010224174130&to=20150424181416
http://sapo.pt/


http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt

&fields=originalURL,tstamp

Filtrar resposta para mostrar apenas:

URL da página preservada

data (tstamp) em que foi preservada

Pesquisa por URL: exemplo de pesquisa

filtro de resposta

http://arquivo.pt/textsearch?versionHistory=http://sapo.pt&fields=originalURL,tstamp&prettyPrint=true


Pesquisa por URL: exemplo de resposta filtrada



Pesquisa por Texto





http://arquivo.pt/textsearch?q=euro 2004

offset=0 (primeiro resultado)

itemsPerPage=10 (número de resultados)

Parâmetros pré-definidos:

Pesquisa por URL: exemplo de pesquisa 

http://arquivo.pt/textsearch?q=euro 2004&prettyPrint=true


http://arquivo.pt/textsearch?q=euro 2004&offset=10

offset=10 (próximos 10 resultados)

Pesquisa por URL: exemplo de pesquisa -

próximos 10 resultados

http://arquivo.pt/textsearch?q=euro 2004&offset=10&prettyPrint=true


Pesquisa por texto – 2 000 resultados

http://arquivo.pt/textsearch?q=euro%202004&offset=0

&maxItems=2000

http://arquivo.pt/textsearch?q=euro 2004&offset=0&maxItems=2000


Pesquisa por texto – pesquisar por uma 

expressão

http://arquivo.pt/textsearch?q=“euro 2004”

Resultados com expressão:  

“euro 2004”

http://arquivo.pt/textsearch?q="euro 2004"&prettyPrint=true






Pesquisa por texto: excluir uma palavra

http://arquivo.pt/textsearch?q=euro 2004 -moeda

Pesquisar pelas palavras:

euro 2004

mas sem a palavra:

moeda

http://arquivo.pt/textsearch?q=euro 2004 -moeda&prettyPrint=true


Pesquisa por texto - pesquisa por mimetype PDF

http://arquivo.pt/textsearch?q=euro 2004

&type=pdf

Pesquisa que contenha as palavras:

euro 2004

ficheiros do tipo: 

PDF

http://arquivo.pt/textsearch?q=euro 2004&type=pdf&prettyPrint=true
http://arquivo.pt/textsearch?q=euro 2004&type=pdf&prettyPrint=true


Resposta a pesquisa por texto: resumo dos resultados



40

Item de resultado – pesquisa por texto 





Pesquisa por Metadados



"linkToMetadata": "https://arquivo.pt/textsearch?

metadata=http%3A%2F%2Fct1end.netpower.pt%2Fdiplomas%2F

diploma_euro2004_portugues.pdf%2F20081023024830"

https://arquivo.pt/textsearch?metadata=http://ct1
https://arquivo.pt/textsearch?metadata=http://ct1
https://arquivo.pt/textsearch?metadata=http://ct1






Obter texto filtrado extraído

Download do texto

http://arquivo.pt/textextracted?m=http%3A%2F%2F

www.expresso.pt%2F%2F20000302151731

http://arquivo.pt/textextracted?m=http://www.expresso.pt//20000302151731
http://arquivo.pt/textextracted?m=http://www.expresso.pt//20000302151731


Obter texto extraído 



Texto extraído



Arquivo.pt: exemplo textsearch api

github.com/arquivo/example-api

Download example.html

https://github.com/arquivo/example-api










REST a partir do Javascript - resultado do script

54



Arquivo.pt – cliente java

https://github.com/arquivo/client-java-api

https://github.com/arquivo/client-java-api


Pesquisa por imagens
(ImageSearch API ) - brevemente



57



Pesquisa por imagens

arquivo.pt/imagesearch

http://arquivo.pt/textsearch


Pesquisa por imagens relacionadas com as palavras Cristiano e 

Ronaldo

http://arquivo.pt/imagesearch?

q=Cristiano Ronaldo

http://arquivo.pt/imagesearch?q=Cristiano Ronaldo
http://arquivo.pt/imagesearch?q=Cristiano Ronaldo




Pesquisa por imagens relacionadas com as palavras Euro 2004, no 

formato de imagem PNG

http://arquivo.pt/imagesearch?

q=Euro 2004&type=png

http://arquivo.pt/imagesearch?q=Cristiano Ronaldo&type=png
http://arquivo.pt/imagesearch?q=Cristiano Ronaldo&type=png


Pesquisa por imagens, de tamanho pequeno relacionadas com as 

palavras Euro 2004, 

size=md (tamanho médio)

size=lg (tamanho grande)

http://arquivo.pt/imagesearch?

q=Euro 2004&size=sm

http://arquivo.pt/imagesearch?q=Cristiano Ronaldo&size=sm
http://arquivo.pt/imagesearch?q=Cristiano Ronaldo&size=sm


Pesquisa por imagens, de tamanho pequeno relacionadas com as 

palavras Euro 2004

Mostrar todas as imagens incluindo as que foram automaticamente

classificadas como Not Safe for Work

http://arquivo.pt/imagesearch?

q=Euro 2004&safeSearch=off

http://arquivo.pt/imagesearch?q=Cristiano Ronaldo&safeSearch=off
http://arquivo.pt/imagesearch?q=Cristiano Ronaldo&safeSearch=off


Arquivo.pt – outras APIs



Obrigado

Fernando Melo < fernando.melo@fccn.pt >

http://arquivo.pt/api

http://sobre.arquivo.pt/contacto/

mailto:joao.nobre@fccn.pt
http://arquivo.pt/apis
http://sobre.arquivo.pt/contacto/

