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Del.icio.us

● És una eina web 2.0 per a tenir organitzats tots els 
nostres bookmarks en un únic lloc, accessible a través 
d'internet on sigui que ens trobem. També permet 
compartir-los amb la resta d'usuaris i accedir als que 
comparteixen la resta d'usuaris. (comprada per yahoo!)

Social Bookmarking in plain English (subtitulat al 
català):

http://dotsub.com/view/e843f413-96c2-481f-bf1e-bf4548059ff1

http://dotsub.com/view/e843f413-96c2-481f-bf1e-bf4548059ff1


Del.icio.us

● Característiques del servei
● Tots els bookmarks en un únic lloc 
● Organització en etiquetes descriptives del que guardem 
● Compartir 
● Veure que interessa a la resta de la gent 



Del.icio.us

● Eines per accedir al servei:
● Vía web, a http://delicious.com 
● Amb complements de navegador:

– Firefox: http://delicious.com/help/quicktour/firefox

– Chrome: http://delicious.com/help/quicktour/chrome

– Explorer: http://delicious.com/help/quicktour/ie

– Bookmarklets: http://delicious.com/help/bookmarklets 

● Vía widgets de pàgines d'inici (per ex: de Netvibes) 
● Altres 

http://delicious.com/help/quicktour/firefox
http://delicious.com/help/quicktour/chrome
http://delicious.com/help/quicktour/ie
http://delicious.com/help/bookmarklets


Del.icio.us

● API de Del.icio.us

Ens permet interactuar amb els bookmarks del nostre 
compte via https.

URL de l'api: http://delicious.com/help/api

Que podem fer?
● Afegir bookmarks 
● Descarregar-nos totes les nostres etiquetes 
● Renombrar etiquetes
● Descarregar-nos els bookmarks 
● Esborrar-los... 

http://delicious.com/help/api


Del.icio.us

● PEAR Services_Delicious

És un mòdul PEAR per a interactuar amb Del.icio.us.

Per a instalar-lo (suposant que ja disposem de suport 
per a mòduls PEAR):

pear install --onlyreqdeps channel://pear.php.net/XML_Serializer-0.19.2

pear install --onlyreqdeps channel://pear.php.net/Services_Delicious-0.5.0

El primer és un mòdul de dependències que 
Services_Delicious necessita tenir instal·lat.



Del.icio.us

● Exemples Services_Delicious

Al lloc web de PEAR, trobem exemples bàsics 
d'utilització de la llibrería:

http://pear.php.net/manual/en/package.webservices.ser
vices-delicious.example.php

http://pear.php.net/manual/en/package.webservices.services-delicious.example.php

http://pear.php.net/manual/en/package.webservices.services-delicious.example.php


Del.icio.us

● Services_Delicious Services_Delicious( string $user, string 
$passwd) -> per a establir la connexió amb el servei 

● boolean addPost( string|array $url, [string $description = null], 
[string $extended = null], [string $tags = null], [string $date = 
null], [string $shared = null]) --> per afegir un nou bookmark. 
Els paràmetres que accepta són:

● string|array     $url         url del bookmark ―
● string     $description   descripció ―
● string     $extended      descripció extesa ―
● string     $tags              etiquetes ―
● string     $date              data ―
● string     $shared           si "$shared = 'no'", fem que ―

l'enllaç sigui privat 



Del.icio.us

● boolean deletePost( string|array $url, string 1, string 2) 
--> per a esborrar 

● array getAllPosts( string|array 0, string 1) --> per a 
obtenir tots els bookmarks que tenim al compte a partir 
d'una o més etiquetes i data

● array getDates( ) --> obtenim les dates en que hem 
pujat bookmarks 

● array getPosts( [string|array $tags = array()], [string 
$date = null]) --> obtenim els bookmarks podent 
especificar paràmetres d'etiquetes i/o dates 



Del.icio.us

● array getRecentPosts( [string|array $tags = array()], 
[integer $max = 15]) --> obtenim els bookmarks més 
recents 

● array getTags( ) --> obtenim les nostres etiquetes 

● boolean renameTag( string $old, string $new) --> per a 
renombraar etiquetes
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