FIRGRAF - API
FIRGRÁF alkalmazásprogramozási interfész (API)
2013-12-01 állapot (Az előző verzióhoz képest változott információt sárgával kiemeltük)
A dokumentum a firgraf.educatio.hu legfontosabb nyilvános paraméterezését foglalja össze
azzal a céllal, hogy más intézményi webes alkalmazások célirányos hivatkozásokkal mutathassanak a FIRGRÁF információira.
Egy adott törzstábla megjelenítése
http://firgraf.educatio.hu/prg/torzsadat.php?tabla=x
Ahol x értékkészlete:
tábla neve

x
adatellenorzesiszabaly
doktoriiskola
elonyelem
fenntarto
hasznaloszervezet
hibahatas
intezmenykiegeszitoadatok
iranyitoszam
kepzes
kepzescsoport
kepzescsoportositas
kepzeselem
kepzesiidoszak
meghirdethetokepzes
normativa
kollegiumdiakotthonkiegeszitoadatok
nyelv
nyilvantartottszak
nyilvantartottszakkepzeselem
orszag
onkoltseg
szervezet
szotarelem

Adatellenőrzési szabályok
Doktori iskolák
Előnyben részesítések
Fenntartók
Használó (bérlő) szervezet adatai
Hibahatások
Szervezetekhez intézményi kiegészítő adatok
Irányítószámok
Képzések (irányított gráfok élei)
Képzési csoportok (fa struktúra)
Képzéscsoportosítások
Képzési elemek (irányított gráfok csomópontjai)
Képzési időszakok
Meghirdethető képzések
Normatíva
Szervezetekhez diákotthoni, kollégiumi kiegészítő adatok
Nyelvek
Nyilvántartott szakok
Nyilvántartott szakokhoz tartozó képzési elemek
Országok
Önköltség
Szervezetek
Szótár elemek
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telepules
Települések
vegzettseg
Végzettségek
Pl. http://firgraf.educatio.hu/prg/torzsadat.php?tabla=fenntarto
Egy teljes KKK gráf megjelenítése
http://firgraf.educatio.hu/prg/kkk.php?graf=x
Megjeleníti a KKK teljes gráfot, ahol x a képzéselem kódja (XSD:
FIRKepzesElemAdatokType / Kod).
Pl. http://firgraf.educatio.hu/prg/kkk.php?graf=ESZKABR
Egy intézmény információs lapjának megjelenítése
http://firgraf.educatio.hu/prg/int.php?adatmod=infolap&szervezetid=x
Ahol x az adott szervezet azonosítója (XSD: FIRSzervezetekType / Szervezet /
@SzervezetID).
Pl. http://firgraf.educatio.hu/prg/int.php?adatmod=infolap&szervezetid=1
Egy intézmény nyilvántartott képzéseinek megjelenítése
http://firgraf.educatio.hu/prg/int.php?adatmod=nyilvszak&szervezetid=x
Ahol x az adott szervezet azonosítója (XSD: FIRSzervezetekType / Szervezet /
@SzervezetID).
Pl. http://firgraf.educatio.hu/prg/int.php?adatmod=nyilvszak&szervezetid=1
Egy intézményi nyilvántartott képzés megjelenítése
http://firgraf.educatio.hu/prg/int.php?nyilvantartottszakid=x
Ahol x az adott nyilvántartott képzés azonosítója (XSD: NyilvantartottSzakokType /
NyilvantartottSzak / @NyilvantartottSzakID)
Pl. http://firgraf.educatio.hu/prg/int.php?nyilvantartottszakid=1496
A hatályosság kikapcsolása
A hatályosságot a hataly=ki változóval kapcsolhatjuk ki.
Pl.http://firgraf.educatio.hu/prg/int.php?nyilvantartottszakid=744&hataly=ki

2. oldal

EMIR azonosító: TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001

FIRGRAF - API
2012-11-28 állapot
A dokumentum a firgraf.educatio.hu legfontosabb nyilvános paraméterezését foglalja össze
azzal a céllal, hogy más intézményi webes alkalmazások célirányos hivatkozásokkal
mutathassanak a FIRGRÁF információira.
Egy adott törzstábla megjelenítése
http://firgraf.educatio.hu/prg/torzsadat.php?tabla=x
Ahol x értékkészlete:
tábla neve

x

adatellenorzesiszabaly
Adatellenőrzési szabályok
doktoriiskola
Doktori iskolák
elonyelem
Előnyben részesítések
fenntarto
Fenntartók
hasznaloszervezet
Használó (bérlő) szervezet adatai
hibahatas
Hibahatások
intezmenykiegeszitoadatok
Szervezetekhez intézményi kiegészítő adatok
iranyitoszam
Irányítószámok
kepzes
Képzések (irányított gráfok élei)
kepzescsoport
Képzési csoportok (fa struktúra)
kepzeselem
Képzési elemek (irányított gráfok csomópontjai)
kepzesiidoszak
Képzési időszakok
kollegiumdiakotthonkiegeszitoadatok Szervezetekhez diákotthoni, kollégiumi kiegészítő adatok
nyelv
Nyelvek
nyilvantartottszak
Nyilvántartott szakok
nyilvantartottszakkepzeselem
Nyilvántartott szakokhoz tartozó képzési elemek
orszag
Országok
szervezet
Szervezetek
szotarelem
Szótár elemek
telepules
Települések
vegzettseg
Végzettségek
Pl. http://firgraf.educatio.hu/prg/torzsadat.php?tabla=fenntarto
Egy teljes KKK gráf megjelenítése
http://firgraf.educatio.hu/prg/kkk.php?graf=x
Megjeleníti a KKK teljes gráfot, ahol x a képzéselem kódja (XSD:
FIRKepzesElemAdatokType /
Kod).
Pl.
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http://firgraf.educatio.hu/prg/kkk.php?graf=ESZKABR
Egy intézmény információs lapjának megjelenítése
http://firgraf.educatio.hu/prg/int.php?adatmod=infolap&szervezetid=x
Ahol x az adott szervezet azonosítója (XSD: FIRSzervezetekType / Szervezet /
@SzervezetID).
Pl. http://firgraf.educatio.hu/prg/int.php?adatmod=infolap&szervezetid=1
Egy intézmény nyilvántartott képzéseinek megjelenítése
http://firgraf.educatio.hu/prg/int.php?adatmod=nyilvszak&szervezetid=x
Ahol x az adott szervezet azonosítója (XSD: FIRSzervezetekType / Szervezet /
@SzervezetID).
Pl. http://firgraf.educatio.hu/prg/int.php?adatmod=nyilvszak&szervezetid=1
Egy intézményi nyilvántartott képzés megjelenítése
http://firgraf.educatio.hu/prg/int.php?nyilvantartottszakid=x
Ahol x az adott nyilvántartott képzés azonosítója (XSD: NyilvantartottSzakokType /
NyilvantartottSzak / @NyilvantartottSzakID)
Pl. http://firgraf.educatio.hu/prg/int.php?nyilvantartottszakid=1496
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