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Inleiding
In dit onderzoeksdocument staat wat ik heb verwezenlijkt bij het maken van een mobiele applicatie
met gebruik te maken van de Youtube Data API. Eerst bespreek ik de het onderzoek dat uitlegt
waarvan ik gebruik gemaakt heb. Wat er mogelijk is met de Youtube API en tegen welke problemen
ik gebotst ben met mogelijk oplossingen. Vervolgens is er een duidelijke technische beschrijving van
mijn project hoe mijn applicatie er in code uitziet.

NEW MEDIA AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
1

Onderzoeksdocument: Youtube Data API van Jeroen Dellaert

Inhoudstabel
Inleiding..................................................................................................................................................................... 1
Figurenlijst ................................................................................................................................................................ 3
Projectomschrijving ................................................................................................................................................ 4
1.

Onderzoek ...................................................................................................................................................... 5
1.1

Gebruik ....................................................................................................................................................... 5

Google ............................................................................................................................................................... 5
Jaren in recyclerview ...................................................................................................................................... 5
ScrollActivity .................................................................................................................................................... 5
Movieclibs Trailers .......................................................................................................................................... 5
Picasso Library ................................................................................................................................................. 5
1.2

Youtube API ............................................................................................................................................... 6

Q (Query) .......................................................................................................................................................... 6
Maxresults ........................................................................................................................................................ 6
Order ................................................................................................................................................................. 6
PublishedAfter and PublishedBefore ......................................................................................................... 6
ChannelId .......................................................................................................................................................... 6
1.3

Problemen.................................................................................................................................................. 6

Youtube app Vereist....................................................................................................................................... 6
Gradle Error ...................................................................................................................................................... 7
Geneste Json.................................................................................................................................................... 7
Http Query in plaats van Android ................................................................................................................ 8
Veranderbare Query....................................................................................................................................... 8
Geen internet geen werken project ............................................................................................................ 8
2.

Technische bespreking ............................................................................................................................ 9
Start ................................................................................................................................................................... 9
Contract Classe ................................................................................................................................................ 9
YearsLoader ................................................................................................................................................... 10
VideoLoader ................................................................................................................................................... 10
Activities ......................................................................................................................................................... 11

Bronnen ................................................................................................................................................................... 13

NEW MEDIA AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
2

Onderzoeksdocument: Youtube Data API van Jeroen Dellaert

Figurenlijst
Figuur 1: Execute failed ………………………………………………………………………………...7
Figuur 2: Contract classe ……………………………………………………………………………….9
Figuur 3: YearsCount…………………………………………………………………………………..10
Figuur 4: ColorCalculator……………………………………………………………….……………..10
Figuur 5: WifiControl Klasse…………………………………………………………………………..10
Figuur 6: MainActivity……………………………………………………………………...…………..11
Figuur 7: ListActivity………………………………………………………………………….………..11
Figuur 8: Instellingen…………………………………………………………………………………..11
Figuur 9: TrailerActivity ………………………………………………………………………….…....11
Figuur 10: OnInitializationSucces Methode……………………………………………….………..12
Figuur 11: onInitializationFailure method en onActivityResult methode…………………………12

NEW MEDIA AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
3

Onderzoeksdocument: Youtube Data API van Jeroen Dellaert

Projectomschrijving
Als API waaruit we mochten kiezen heb ik de Youtube Data API gebruikt, Dit is ontwikkeld door het
bedrijf Google. Youtube is ontstaan op 13 februari 2005 waarbij de eerste video pas twee maand
later werd geüpload.
Het doel is om een applicatie te maken met minimum 3 fragments of activities die met elkaar
communiceren waarin we onze API-library gebruiken om te experimenteren. Hoe we er mee te werk
gaan is vrij om te gebruiken. Verder mogen we ook kiezen uit de Drive, Calender, Maps, Places,…
API’s. Het was de bedoeling om een zo goed als professionele app te maken die volledig werkt en er
duidelijk verband kan worden gelegd met het werk met de API. Tot slot moesten we gebruik maken
van van Androidversie API-21 Of te wel Android 5 Lollipop.
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1. Onderzoek
1.1

Gebruik

Google
De eerste stap om te kunnen beginnen aan dit project is een google-account te hebben. Eenmaal je
dit hebt kan je ingelogd doorgaan op console.developers.google.com/apis/. Op deze website kan je
je API key aanvragen om te mogen werken met een product van google. Je hebt deze key nodig als
je een of andere request wilt doen naar google. Voor youtube maar ook voor maps en waarschijnlijk
ook voor nog andere zaken. De key wordt meestal meegegeven met u request.

Jaren in recyclerview
Ik heb de jaartallen ook in een recyclierview gestoken omdat ik dit persoonlijk mooier vind dan een
listview. Ik heb hier meer de vrijheid om men achtergrond een kleur te geven en dit er beter te laten
uitzien dan gewoon een saai lijstje.
Daarom heb ik van dit object ook een cursormatrix gemaakt van elk jaar die ook een eigen kleur
krijgt. Hierin werkt ik met een rood, groen, blauw waarde op dat van rood naar oranje gaat. Meer
info te vinden bij puntje 2 Technische bespreken: YearsLoader. Ik heb dit ook in een loader gestoken
zodat er volgend jaar ook trailers uit komen voor 2019, en dit zou werken zonder dat de app hard
bijgewerkt moet worden.

ScrollActivity
Bij de jaartallen en video lijst heb ik gebruik gemaakt van een scrollactivity. Dit ook omdat dit het
esthetisch mooier uitkwam bij het gebruik van deze recyclerview. Zo komt er bovenaan een kleine
foto met een titel en zie je niet direct een oplijsting.

Movieclibs Trailers
Voor het bepalen van de video’s heb ik er voor gekozen dit voor een bepaald kanaal te doen. Dit
kanaal bevat meer dan zes duizend trailers uit alle jaren ook in de toekomst (2018). Ik heb heir voor
gekozen zodat de gebruikers die op mijn app trailers willen zien geen langspeel trailers krijgen van
bv tien trailers achter elkaar. En ook geen niet relevante content te kunnen filteren. Een uitbreiding
zou kunnen zijn dat de gebruiker een keuze kan maken aan de hand van checkboxen of welke
kanalen hij wil zien in de lijst van video’s

Picasso Library
Om de thumbnails te tonen heb ik gebruik gemaakt van de Picasso library. Deze wordt toegevoegd
in Gradle. Ik heb deze library gekozen omdat het gemakkelijker is om afbeeldingen van een URL
weer te geven in een ImageView. Hoe we hier mee werkten hebben gezien in de labo lessen.

NEW MEDIA AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
5

Onderzoeksdocument: Youtube Data API van Jeroen Dellaert

1.2

Youtube API

In de URL kan je verschillende zaken mee sturen met een ander resultaat tot gevolg. Natuurlijk is uw
API key verplicht. Maar buiten dit kan je ook bijvoorbeeld een bepaald kanaal meesturen of
zoekquery. Hieronder ga ik er een paar bespreken. Alles in de http Request link werkt met de
key = value en om zaken aan elkaar te plakken gebruik je gewoon het ‘&’ teken.
Natuurlijk zijn er nog veel meer van deze parameters zoals EventType (live events), Location,
locationRadius, RelevanceLangueage, SafeSearch, …

Q (Query)
De q staat voor query je kan hier één of meerdere zoektermen in mee sturen. Als je één zoekterm
wilt gebruiken dan typ je gewoon je woord hierin. Als je meerdere zoektermen wilt gebruiken typ je
tussen je zoekwoorden een ‘plus’ (+). De request kan ook een NOT- of OR-operator meekrijgen.

Maxresults
Deze parameter kan je gebruiken voor het maximumaantal video’s weer te geven. Deze waarde is
een getal tussen de 0 en 50 video’s meer dan 50 is niet toegelaten voor een request. Als je dit niet
instelt is het standaard aantal 5

Order
Omdat je maar beperkt bent tot 50 video’s op te halen, kan je wel op een andere manier meer
filmpjes te zien krijgen. Je kan ze ordenen volgens datum, rating, relevantie, titel, videoCount of
viewCount. Als elke zoekterm zorgt voor een ander totaalresultaat.

PublishedAfter and PublishedBefore
In de JSON zelf die we terugkrijgen zit er een datum en tijd bij wanneer de video is gepubliceerd.
Ook dit kunnen we via de request veranderen dat alleen filmpjes achter of voor een bepaalde
datum terug gegeven worden.

ChannelId
Een extra optie die ik zeker gebruikt heb is het meesturen van een kanaal. Elk kanaal op Youtube
heeft een uniek ID. Deze kan je zien in de URL als je op het kanaal van een persoon aanwezig bent
en kan je dan ook meegeven in de query.

1.3

Problemen

Youtube app Vereist
Het eerste probleem is dat als je gebruik wilt maken van de Youtubu Player library, je eerst de
Youtube applicatie zelf op het toestel moet hebben om hem te kunnen gebruiken. Dit wil dus
zeggen dat de emulator zelf voor het spelen van de video niet lukt. Aangezien die geen google play
store heeft kan ik de applicatie ook niet downloaden. Dus elke keer als ik de player wou testen
moest ik mijn een gsm-toestel koppelen aan mijn computer om te zien of ik de juiste video
terugkreeg, en de video wel wou laden. De jaartallen en de lijst van video’s opvragen zelf werkt wel
van de emulator.
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Gradle Error
Er was een mogelijkheid om nog dieper de Youtube library te gebruiken maar door een of andere
reden wou de Gradle lijn die ik hiervoor moest toevoegen: “ compile 'com.google.apis:google-apiservices-youtube:v3-rev120-1.19.0' “ niet werken op mijn systeem. Elke keer als ik de gradle
synchroniseerde dan kreeg ik een Execution failed error op mijn dependencies de console zelf
bracht niet veel informatie (Het zei dat men versie niet overeen kwam met wat het verwachte.) en
forums op het internet ook niet. Daarom dat ik dit niet verder heb gebruikt. Zie figuur 1 voor meer
informatie.

Figuur 1: Execute failed

Geneste Json
Verder had ik het moeilijk bij het te vinden van het juiste object in mijn JSON die ik terugkreeg. De
e
eerste 5 keys in de JSON waren niet op mij van toepassing. Enkel het 6 object genaamd “items” was
nuttig om de juiste informatie te vinden. Zoals het video id en de titel of de beschrijving. Ook de
thumbnail zat verder ook nog eens dieper genest met elk een eigen grootte, je had een default,
medium en high. Dit heb ik kunnen oplossen door Stackoverflow via het volgende te typen:
row.add(items.getJSONObject("snippet")
.getJSONObject("thumbnails")
.getJSONObject("medium").getString("url"));
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Http Query in plaats van Android
Om de lijst video’s op te halen maak ik gebruik van API link. Wat deze link nodig heeft staat bij 1.2
analyse. Ik heb geprobeerd data te krijgen via de android http request maar dit werkte niet
waarschijnlijk omdat die enkel werkt met de Youtube library. Daarom heb ik gebruik gemaakt van
een http request die werkt op localhost. Tot zover werkt deze nog altijd. Maar er bestaat een kans
dat deze opeens niet meer gaat werken

Veranderbare Query
Ik had ook problemen met het ophalen van mijn QPI link door de veranderbare Query. Ik wou graag
als je een jaartal koos dat hij dit cijfer meegaf aan de API als query. Maar deze String staat in mijn
Contract classe waar alle static strings in staan. Ik heb vanalles geprobeerd om deze te kunnen laten
wijzigen maar op elke reden wou dit niet veranderen en bleef het bij een default waarde 2017 staan.
Ik heb het opgelost door mijn URL te splitsen in 2 en het moment dat ik mijn URL nodig heb om de
video’s op te halen plak ik alles aan elkaar met het jaartal ertussen waardoor deze string wel
veranderd kan worden.

Geen internet, geen werkend project
e

Als je de internetverbinding verbreekt (en ook mobiel data) zal de app crashen op de 2 activity.
Aangezien ik een request doe naar de Youtube servers en hij deze niet vind zal mijn app zeggen dat
hij niet meer werkt en direct afsluiten. Om dit op te lossen heb ik heb ik online een simpele
methode gevonden die ik aanroep op elke activity als hij opgestart word. Hij controleert of er eerst
internet aan is zo ja doet hij niets. Is er geen internetverbinding gevonden dan gaat hij een pop-up
venster tonen met de vraag of ik internet wil inschakelen. Als ik ja druk activeer ik mijn internet.
Druk ik op neen sluit mijn applicatie af. Deze klasse staat apart voor hergebruik en herroepbaar
door verschillende activities.
Ik heb mij beperkt tot dit deel en niet tot mobiel data, omdat dit te ver zou afleiden van het doel
van de opdracht: een API bespreken. Het code voorbeeld is te vinden bij figuur 5 bij puntje 2.
Technische bespreking onderdeel WifiController.
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2. Technische bespreking
Start
Bij het opzetten van mijn project heb ik gewerkt met verschillende mappen. In de view map zitten
alle pagina’s die de gebruiker kan zien. In de map Loader zitten de klassen die zorgen voor het
ophalen van de jaartallen, de lijsten van trailers, de wificontroler, de filter en de constantes.

Contract Classe
In deze klasse heb ik de interfaces voor de kolommen van de matrixcursor uitgewerkt en de
constante strings aangemaakt. De interface jaren bevat 2 kolommen naast het id: de jaren zelf en de
kleuren. Hoe de waardes gemaakt en gevuld worden, wordt later besproken bij de YearsLoader.
Hieronder de lijst van constantes, de meeste spreken voor zich:
Api key
Youtube zoek items
Youtube Order manier
Youtube zoek woord
URL delen
Video id, titel, beschrijving om door te geven naar een andere activity
Een foto van deze klasse is te zien bij figuur 2

Figure 1: Contract classe
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YearsLoader
Deze klasse voert het laden van de jaren uit als de MainActivity
wordt gestart. In deze klasse heb ik een eigen geschreven functie
gemaakt, deze van het huidig jaar +1, dus 2018 in deze situatie telt
tot aan het jaar 2000. Hiervan heb ik gebruik gemaakt van een lus
die eigenlijk begint te tellen van 2018 min het [i], dit zorgt er voor
dat mijn jaren beginnen bij het hoogste jaar. Deze hele functie
stuurt een array terug naar het opvullen van mijn kolommen.
Te zien bij figuur 3.
De kleuren van de tekst worden ook op dezelfde manier gemaakt.
We werken op het rood patroon die vervolgens 250 – 20 gedeeld
wordt door het aantal jaren. Hierdoor is het eerste en laatste kleur
altijd hetzelfde ook als er jaren bij komen.

Figure 3: YearsCount functie

VideoLoader
In deze klasse lees ik of er op een jaar gedrukt is, waarmee hij weet
welke trailers hij moet ophalen. Dit doe ik door een simpele
Streamreader naar een JSON-object, die vervolgens terug
uitgelezen wordt bij het opvullen van mijn kolommen. Dit wordt
gedaan zoals we in de les hebben gezien. Alleen de URL is
Figure 2: ColorCalculator functie
opgedeeld in verschillende delen. Zodat de jaartal waarop gezocht
wordt nog kan wijzigen bij het lezen van deze URL. Ook hier wordt
het aantal trailers en de rangschikking van video’s achteraan de URL geplakt, zodat deze
gemakkelijk te veranderen is via een filter in de instellingen.

WifiControl
Deze klasse heb ik al eerder besproken bij het puntje problemen, Maar hieronder is het voorbeeld te
vinden bij figuur 5. Deze methode wordt aangeroepen in elke activity om crashes te voorkomen.

Figure 4: WifiControl klasse
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Activities
In de MainActivity wordt er een simpele lijst van de jaartallen weergegeven. Bij elke overgang van
recyclerview (hoe meer ernaar beneden gescrold wordt) gaat de kleur van rood met een vloeiende
overgang naar oranje.
In deze activity is er ook de mogelijkheid om andere instellingen te kiezen. Je kan de verstuurde
query beïnvloeden door het aantal trailers te veranderen of te sorteren op datum, naam,
relevantie…
Na een gekozen jaartal en eventuele andere instellingen geselecteerd te hebben, wordt het jaar
meegegeven via een Intent. De andere instellingen worden opgehaald in deze activity en in de
query aangevuld. Dan wordt er een lijst weergegeven met links een thumbnail. In de links bevindt
zich de titel en korte beschrijving.
Tot slot de TrailerActivity die ons de video laat afspelen. Het video ID, titel en de beschrijving
worden meegegeven via een Intent naar deze activity. Het video ID is eigenlijk niets meer dan de
Youtube link zelf die je in de URL balk leest achter de “watch?=“. Deze activity is vooral gebaseerd
op de uitleg van “Using the Youtube API to Embed Video in an Android App”. Het belangrijkste is dat
deze activity gebruik maakt van de YoutubeBaseActivity in plaats van een AppCompatActivity.
Dit zorgt ervoor dat onze activity de player kan uitvoeren in de xml. Vervolgens implementeren we
de YoutubePlayer.OnInitializedListener. Hier moeten we 2 methodes toevoegen aan onze klasse de
succes en failure. In de succes kijken we nog eens vlug of onze video geRestored is, zo ja dan gaan
we onze video ophalen via het ID. Ik heb dit eerst hard gecodeerd geprobeerd en nadien
stapsgewijs dynamischer gewerkt. Te zien op figuur 6. In de failure bij figuur 7 geven we een error
bericht aan de gebruiker. Tot slot moeten we in de onCreate methode onze player koppelen aan
onze KEY.

Figure 5: MainActivity

Figure 7: ListActivity

Figure 8: Instellingen

Figure
Figuur9:
9:TrialerActivity
TrailerActivity
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Figure
Figuur 10: OnInitializationSucces Methode

Figure
Figuur 11: onInitializationFailure method en onActivityResult methode
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