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Abstrakt 

Idag använder många band och artister utan skivkontrakt olika tjänster på Internet för 

för att publicera sitt material. Dagens populära tjänster saknar antingen en välutvecklad 

musikspelare eller en webbplats med community. 

Syftet med det här arbetet är att med hjälp av molntjänsten Google App Engine, 

programspråket Python och ramverket Django utveckla en mer komplett tjänst. 

Arbetet resulterade i grunden till en tjänst samt en rad positiva och negativa slutsatser 

gällande valet av teknik. 

Abstract 

Today, many unsigned bands and artists use various services on the Internet to publish 

their material. Current mainstream services do not have one of  the following; a well-

developed music player or a web site with a community. 

The purpose of  this project is to use the cloud service Google App Engine, the 

programming language Python and Django framework to develop a more complete 

service. 

The result is the foundation of  a service and a number of  positive and negative 

conclusions concerning choice of  technology. 

 

 



 

Förord 

Jag tillhör en av dem som gillar att hela tiden hitta nya artister och låtar att lyssna på. 

Lanseringen av Spotify har gjort mig bortskämd när det kommer till funktionalitet och 

enkelhet för musiktjänster på Internet. Då Spotify endast riktar sig till artister med 

skivkontrakt uppkom idén till ”ett Spotify för osignerade artister”.  

Det här arbetet blev också ett tillfälle för mig att fördjupa mig inom nya och spännande 

tekniker för att utvecklas som programmerare. 

Jag vill tacka John Häggerud för en god handledning vid rapportskrivning och bra 

diskussioner gällande tekniska lösningar. 
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1. Introduktion 

Det finns idag många tjänster på Internet som riktar sig till osignerade artister och 

musikälskare. Få eller ingen av dem har riktat in sig på att tillhandahålla både en 

musikspelare och ett community som båda håller hög kvalitet.  

Ett av målen för det här arbetet är att utveckla grunden till en tjänst som har potential 

och grundfunktionalitet att bygga vidare på för att uppnå en komplett musiktjänst för 

artister utan skivkontrakt. 

Då flera av teknikerna som används under detta arbete är för mig nya tekniker är det 

andra målet att utvärdera teknikernas positiva och negativa sidor. 
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2. Bakgrund 

Idag finns en uppsjö av tjänster för den musikintresserade internetanvändaren. Tjänster 

såsom iTunes (www.apple.com/itunes), Spotify (www.spotify.com) och Myspace 

(www.myspace.com) med flera tillgängliggör på olika sätt musik på internet.  

Myspace är ett community där användare kan skriva information om sig själva, ladda upp 

bilder och musik som andra användare kan lyssna på, kommentera och betygsätta. Det är 

en bra plattform för att exponera sig själv och sin musik. Men då det inte från början var 

tänkt som en ren musiktjänst har den bara en enklare musikspelare utan stöd för sökning 

och delning av spellistor med mera. 

Spotify är en musikapplikation där användaren kan söka efter och lyssna på musik. Det 

går också att skapa, och dela med sig av spellistor till andra användare. Då Spotify har 

inriktat sig på att teckna avtal med skivbolag och inte låter osignade artister lägga upp sin 

musik själva har de helt enkelt valt att inte använda något bakomliggande community för 

deras artister. 

Både Myspace och Spotify har mycket användare och får hela tiden positiv respons för 

sina tjänster inom sina respektive områden men det saknas fortfarande en ren 

musiktjänst som tar sig an nystartade band utan skivbolag i ryggen. En tjänst, likt 

Myspace, där mindre artister snabbt och lätt kan lansera sig och nå ut med sitt material 

samtidigt som det är lätt för användaren att söka och navigera i låtlistor, likt Spotify. 

Musiktjänsten som utvecklas under det här projektet har som ambition att ta det bästa 

från två världar, att låta en användaren skapa spellistor och göra sökningar direkt i 

musikspelaren samt låta artister lansera sig själva och sin musik genom en publik profil 

med uppladdning av musik.  

2.1 Avgränsningar 

Arbetet ska resultera i musiktjänst med de mest grundläggande kraven för att sedan 

vidareutvecklas utanför det här examensarbetet. 

Störst vikt kommer att läggas på att hitta en bra lösning för att låta en användare ladda 

upp filer och göra dem spelbara i musikspelaren. 
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Då tjänsten dels kommer att skrivas i ett för mig helt nytt språk och ramverk (Python 

och Django), samt lanseras på en plattform (Google App Engine) som jag inte har 

jobbat tidigare kommer tidsbegränsningen för arbetet att innebära att antalet funktioner 

måste begränsas.  

Målet med arbetet är att utveckla och lansera en tjänst på GAE med de viktigaste 

funktionerna för att få en fungerande tjänst. 
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3. Mål 

Det finns två stora delmål för det här arbetet. Dels krav för funktionalitet för 

applikationen som utvecklas och dels krav för min egen del. 

Det stora grundmålet för tjänsten är att få fungerande grundläggande funktionalitet för 

att låta en användare ladda upp sin information och musik som andra användare ska 

kunna ta del utav. Det ska gå att lyssna på musik i den musikspelare som också skapas 

under  arbetet. 

Målet för mig som person är att under projektets gång erhålla tillräckligt med kunskap 

inom de nya teknikerna för att smärtfritt kunna skapa en webbapplikation med hjälp av 

dem. 

3.1 Musikspelaren 

3.1.1 Spellistor 

Tjänstens musikspelare ska ha funktionalitet som gör det möjligt för en inloggad 

användare att se och spela upp sina på servern sparade spellistor.  Det ska gå att lägga till 

nya spellistor eller ta bort befintliga. Funktionalitet för att lägga till eller ta bort musik i 

befintliga spellistor ska också finnas. När en förändring görs i musikspelaren ska ett 

anrop till servern ske. På detta sättet är informationen hela tiden synkroniserad mellan 

server och klient. 

3.1.2 Sökningar 

Musikspelaren ska stödja sökning i databasen på artister eller låtar. Det ska gå att välja 

om sökningen ska göras på all musik på servern eller endast lokalt i de egna spellistorna. 

 



5 

 

3.2 Webbplatsen 

3.2.1 Registrering 

På webbplatsen ska en användare kunna skapa ett användarkonto som krävs för att 

använda tjänsten och dess funktioner. 

3.2.3 Band 

En användare ska kunna skapa ett nytt band som får en egen profil med information,   

medlemmar och eventuella uppladdade låtar. Bandets medlemmar ska kunna uppdatera 

informationen på via en administrationssida. 

3.2.3 Uppladdning av musik 

En användare som är medlem i ett band ska via bandets administrationssida kunna ladda 

upp musik i form av mp3-filer. Låtar som laddas upp på webbplatsen ska också bli 

sökbara genom musikspelaren. 

3.2.3 Topplista 

En användare ska kunna se en topplista av de mest spelade låtarna. Vid önskemål ska det 

gå att sortera topplistan efter genre. 

3.3 Sammankoppling 

Det kanske viktigaste målet är att musikspelaren, som öppnas i ett eget fönster, har en 

bra koppling till webbplatsen. En användare ska kunna klicka på en låt eller spellista på 

webbplatsen som sedan visas i musikspelaren utan att öppnas ett nytt fönster.  

Musikspelaren ska kunna skicka anrop till servern för att utföra sökningar eller 

uppdatera spellistor. 
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3.4 Kunskap inom Python/Django 

Då inget av serversidespråken och ramverken som introducerats tidigare under 

utbildningen helt har fallit mig i smaken av olika anledningar söker jag mig till nya 

domäner.  

Programspråket Python1 lockar med sin rena kod och i webbramverket Django 2 finns 

en i min mening sällsynt logisk uppbyggnad av webbapplikationer. 

För min egen del är målet således att utvecklas som programmerare och i 

Python/Django lära mig ett nytt, kraftfullt, programspråk och ramverk som 

förhoppningsvis är något jag vill fortsätta arbeta med. 

 

 

 

                                                      

1 http://python.org [2010-05-23] 

2 http://www.djangoproject.com [2010-05-23] 
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4. Genomförande 

4.1 Generellt upplägg 

4.1.1 Planering 

Den första delen av arbetet går ut på att planera hur applikationen borde utvecklas. Det 

togs fram en lista över vilken funktionalitet som borde prioriteras i arbetet. Under 

planeringen undersöktes också vilka tekniker som var lämpliga att arbeta med. Se val av 

teknik 4.2.1. 

4.1.2 Inlärning av Python/Django/Google App Engine 

Den andra delen består av installation, studering och inlärning av de nya teknikerna som 

skulle användas. Här studerades programspråket Python, dess syntax och funktionalitet 

tillsammans med webbramverket Django. Också molntjänsten Google App Engine 

(GAE)3 och dess API studerades. Då nya problem ständigt uppkommer under 

utvecklingen och ambitionen hela tiden är att lösa uppgiften och lära sig mer är denna 

delen löpande längs hela projekttiden. 

4.1.3 Utveckling av musikspelaren 

Del tre av arbetet består av programmering och utveckling av musikspelaren med den 

önskade funktionaliteten. I detta skede användes exempeldata för att simulera 

funktionalitet.  

Då tjänsten som utvecklas är en musiktjänst är musikspelaren en vital del och har därför 

relativt hög prioritet. 

                                                      
3 http://appengine.google.com [2010-05-23] 
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4.1.4 Utveckling av webbplatsen 

Det fjärde och sista steget består av att utveckla den till musikspelaren tillhörande 

webbplats på GAE. Här kopplas musikspelaren ihop med servern för att kunna läsa filer 

och information ifrån databasen.  

Detta steget innefattar till viss del även det tredje steget eftersom sammankopplingen av 

spelare och server också kommer kräva att en del förändringar görs i och kring 

musikspelaren. 
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4.2 Metod 

4.2.1 Val av teknik 

Om den här typen av tjänst ska ha en chans att lyckas och fungera på ett bra sätt 

fastslogs tidigt att den måste vara förberedd för att klara av mycket datatrafik till och 

från servern.  

Det är också viktigt att alltid ha tillräckligt med hårddiskutrymme för att hela tiden 

kunna tillhandahålla uppladdning av musik för användaren.  

Då tekniken som tillämpas för att användaren ska kunna lyssna på musik ska vara så 

kallad streaming, vilket innebär att musiken kan spelas under tiden den laddas ner, krävs 

det också att tjänsten har tillgång till mycket bandbredd.  

4.2.1.1 Webbhotell 

Efter att beräkningar gjorts på en mindre skara användare blir slutsatsen att den 

tillgängliga mängden datatrafik och lagringsutrymme inte skulle räcka till på något av de 

svenska webbhotellen som kontrollerats. 

Den slutsatsen grundar sig i en beräkning gjord med 250 användare som var och en 

lyssnar på 30 låtar varje dag. Detta skulle generera 7 500 lyssningar månadsvis per 

användare, totalt 225 000 lyssningar. Omräknat i total datamängd per månad skulle detta, 

baserat på att den genomsnittliga storleken på en mp3-fil skulle vara 5MB, innebära 1 

125 000MB, eller 1 125GB.  

Detta är redan mer än de flesta webbhotellen erbjuder och därför blir beslutet att lansera 

applikationen på en så kallas molntjänst4.  

4.2.1.2 Molntjänst 

                                                      
4  http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cloud_computing&diff=365631828&oldid=365623879 

[2010-06-02] 
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Att använda sig av en molntjänst innebär att man som kund köper in sig på ett större 

företags (exempelvis Amazon, Google, Microsoft med flera) infrastruktur. Möjligheten 

finns då att välja hur mycket datorkraft, hårddiskutrymme, bandbredd och datatrafik 

applikationen man driver behöver just nu och kan sedan enkelt skala upp i framtiden om 

behov skulle uppstå. 

Eftersom väldigt många företag erbjuder molntjänster idag är det omöjligt analysera och 

jämfört alla.  

Molntjänsterna jag har jämfört är Amazon EC25, Google App Engine och Microsoft 

Windows Azure6.  

4.2.1.3 Amazon EC2 

Amazon ec2 låter till stor del kunden driva och administrera de hyrda servrarna själv, för 

många skulle detta så klart vara positivt då man när som helst kan installera i princip 

vilken mjukvara som helst på den hyrda servern.  

För min del skulle detta bara innebära problem då min kunskap inom området i 

dagsläget är obefintlig. 

4.2.1.4 Microsoft Windows Azure 

Windows Azure har en stor styrka i att man erbjuder ett stort antal programspråk. En 

utvecklare kan idag välja att arbeta i något av språken.NET, PHP, Ruby, Java och Python. 

Man kan också välja om man vill använda en relationsdatabas eller inte.  

Den stora nackdelen är priset. Det kostar i dagsläget flera hundra kronor i månaden från 

och med lansering på azure även om din webbsida inte har en enda besökare.7 

4.2.1.5 Google App Engine 

GAE använder en egen programvara8 för att simulera en webbserver lokalt samt för att 

ladda upp applikationer till webbservern. Kunden har också tillgång till ett 

                                                      
5 http://aws.amazon.com/ec2/ [2010-05-23] 

6 http://www.microsoft.com/windowsazure/ [2010-05-22] 

7 http://www.microsoft.com/windowsazure/pricing/ [2010-05-10] 
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webbgränsnitt för att administrera sina applikationer. Detta gör GAE till ett bra val för 

någon som saknar vana av att drifta webbservrar.  

Språkstödet är dock knapphändigt på Googles molntjänst. En utvecklare kan i dagsläget 

endast välja på att utveckla i programspråken Java eller Python. 

Priset är det som verkligen är intressant. Det kostar ingenting att komma igång och 

dessutom är datatrafik och hårddiskutrymme helt kostnadsfritt till en gräns (per dag: 

1GB datatrafik ut/in och 1GB lagringsutrymme) som skulle räcka för mindre 

applikationer. Behöver applikationen använda mer av någonting betalar man bara för det 

som överskrider gränsen9 och även då är GAE billigare än sina konkurrenter10. 

Jag har länge varit intresserad av att prova på Python som utvecklingsverktyg och ser 

därför inte det som något hinder. Baserat på ovanstående blir alltså beslutet att utveckla 

applikationen i Python med hjälp av ramverket Django och lägga den på GAE. 

4.2.1.6 Python 

Programspråket Python grundandes av den nederländska programmeraren Guido van 

Rossum i början av 1990-talet. Namnet kommet från den brittiska komediserien Monty 

Python.  

Python är ett objektorienterat språk med öppen källkod vilket innebär att den som vill 

kostnadsfritt får använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera.  

Utmärkande för python är den rena programkoden som ökar läsbarheten och skiljer sig 

från många andra programspråk. Måsvingar ({}) används inte för att dela in kod i block 

utan det är istället indenteringen som avgör var ett block börjar och slutar. Semikolon 

används inte heller som radavslut, vilket annars är vanligt förekommande i andra språk.  

 Python kan användas under Windows, Linux/Unix och Mac OS X. 

                                                                                                                                          
8 http://code.google.com/intl/sv-

SE/appengine/docs/python/gettingstarted/devenvironment.html [2010-05-23] 

9 http://code.google.com/intl/sv-SE/appengine/docs/billing.html#Billable_Quota_Unit_Cost 

[2010-05-22] 

10 http://blog.dantup.com/2009/12/microsoft-windows-azure-vs-google-app.html [2010-05-11] 
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4.2.1.7 Django 

Django är ett webbramverk för Python som med viss modifikation bygger på 

programmeringsmodellen MVC (Model-View-Controller)11.  

Utvecklingen av Django påbörjades 2003 av den amerikanska journalisten och 

webbutvecklaren Adrian Holovaty samt den brittiske programmeraren Simon Willison. 

Syftet med ramverket var från början att underlätta arbetet webbplatser åt tidningen 

Lawrence Journal-World.  

2005 släpptes ramverket för allmänheten under BSD-Licensen12 som innebär att vem 

som helst får kopiera, modifiera och sälja programmet. Ramverket fick namnet Django 

efter den belgiske jazzgitarristen Django Reinhardt. 

4.2.1.8 Actionscript 3.0 

ActionScript är ett scriptspråk baserat på ECMAscript13 som ägs av företaget Adobe och 

används i produkterna Adobe Flash14 och Adobe Flex15. Det främsta 

användningsområdet för actionscript är att skapa webbaserade Flash-applikationer i 

form av spel, video- och musik-spelare. 

4.2.1.9 Flex 

Flex är ett utvecklingsramverk som underlättar det visuella arbetet i en flash-applikation 

genom att bland annat tillåta utveckling med hjälp av ett bibliotek av färdiga 

komponenter.  

Detta sparar mycket tid jämfört med arbetet att själv skapa ett grafiskt element i ett 

grafikprogram för att sedan importera till Flash och skriva all eventuell kod för hur 

komponenten ska bete sig. 

                                                      
11http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Model%E2%80%93view%E2%80%93controller&oldid

=365586964 [2010-06-02] 

12 http://www.freebsd.org/copyright/freebsd-license.html [2010-05-23] 

13  http://www.ecmascript.org [2010-05-23] 

14 http://www.adobe.com/products/flashplayer/ [2010-05-23] 

15 http://www.adobe.com/products/flex/ [2010-05-23] 
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4.2.1.10 XML 

XML (eXtensible Markup Language)16 är ett universellt märkspråk som används för att 

spara information som enkelt ska kunna utbytas mellan olika system. 

4.2.1.11 XHTML 

XHTML (Extensible HyperText Markup Language)17 är ett märkspråk baserat på XML 

som används för att länka samman dokument på internet. 

4.2.1.12 JavaScript 

JavaScript18 är ett skriptspråk som främst körs i klientens webbläsare. Skripten kan helt 

förändra utseendet på en webbplats för att öka användarupplevelsen. Exempel på vad 

som kan göras med JavaScript kan vara att byta stilmallsinformation eller helt ta bort 

eller lägga till objekt i dokumentet. 

4.2.1.12.1 jQuery/AJAX 

Javasciptbiblioteket jQuery19 är en samling javascript-funktioner som, genom att 

minimera mängden kod, underlättar och snabbar på arbetet med JavaScript. Någonting 

som jQuery hjälper till med är arbetet med AJAX (Asynchronous JavaScript and 

XML)20. AJAX används för att skicka asynkrona anrop till servern, med detta innebär ett 

anrop som skickar eller hämtar information utan krav på att webbsidan laddas om. 

                                                      
16 http://www.w3.org/standards/xml/ [2010-05-23] 

17 http://www.w3.org/TR/xhtml1/#xhtml [2010-05-23] 

18  http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=JavaScript&oldid=365581356 [2010-06-02] 

19 http://jquery.com/ [2010-05-22] 

20 http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ajax_%28programming%29&oldid=365624520 

[2010-06-02] 
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4.2.1.13 CSS 

CSS (Cascading Style Sheets)21 används för att ändra presentationsutförandet för ett 

dokument. Tekniken kan exempelvis användas för att förändra färger, typsnitt, 

textstorlek med mera. 

4.2.2 Arbetssätt 

4.2.2.1 Model-View-Controller 

Arbetet sker enligt designmönstret MVC då det är detta django bygger på. 

I MVC separeras en applikation i tre lager för att skilja på presentation och affärslogik. 

Model hanterar information till och från en datakälla och view beskriver hur 

informationen ska visas för användaren.  

Att dela upp applikationen enligt MVC gör att presentationen av data kan förändras med 

samma datahantering och vice versa. Det gör också att det går att koppla flera view till 

samma data för att visa samma information på olika sätt. 

 

Figur 1. Model-View-Controller 

                                                      
21 http://www.w3.org/Style/CSS/ [2010-05-23] 
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4.2.2.2 Kort om Django 

Som tidigare nämnt i rapporten bygger ramverket Django på designmönstret MVC. Men 

man har valt att använda en lite annan tillämpning på MVC.  

Här har man model, view och template. View bestämmer vilken data som ska hämtas 

och visas medan template bestämmer presentationsutförandet. Detta skiljer sig från den 

traditionella synen på MVC som har gränssnittinformation i view.  

Utvecklarna av django skriver att man skulle kunna kalla ramverket för ett MVT-

ramverk, Model-View-Template. Anledningen utvecklarna ger till att man har valt att 

utveckla ramverket på det här sättet är helt enkelt att det, enligt dem, är det snabbaste 

och mest logiska sättet att utveckla webbapplikationer på. "At the end of  the day, of  

course, it comes down to getting stuff  done. And, regardless of  how things are named, 

Django gets stuff  done in a way that’s most logical to us."22 

4.2.2.2.1 Model 

I Django består model av en eller flera modellklasser som var och en motsvarar en tabell 

i databasen. Model har funktionalitet som medför att utvecklaren aldrig behöver använda 

SQL23-satser för att lägga in, hämta, uppdatera eller radera information från databasen. 

Istället anropar man funktioner såsom get(), save() och delete() på model-objektet för att 

utföra önskad handling. 

Django kan generera databastabeller automatiskt. När modellagret är färdigt är det 

möjligt att via kommandot ”manage.py syncdb” i kommandoprompten eller terminalen 

generera upp databasens alla tabeller. 

                                                      
22 http://docs.djangoproject.com/en/1.1/faq/general/#django-appears-to-be-a-mvc-framework-

but-you-call-the-controller-the-view-and-the-view-the-template-how-come-you-don-t-use-the-

standard-names [2010-05-23] 

23  http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=SQL&oldid=365389010 [2010-06-02] 
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Modellen i figur 1 genererar databastabellen i figur 2: 

Figur 1. Django model. 

Figur 2. 

4.2.2.2.2 Administrationsgränssnitt 

Django har ett inbyggt administrationsgränssnitt som kan användas för att administrera 

all information som finns lagrad. Här finns också möjlighet att lägga till nya poster. Ett 

vanliga förfarande kan vara att först skapa modellerna för att få tillgång till 

administrationsgränssnittet så att en eventuell kund kan börja lägga in poster i databasen 

direkt samtidigt som arbetet med applikationen fortsätter. 

 

4.2.2.2.3 URL-hanterare 

Istället för att använda en controller för att hantera vilken view som ska visas använder 

django en url-hanterare. Djangos url-hanterare är en eller flera filer som med hjälp av 

reguljära uttryck (Regular Expressions)24 vidarebefordrar en förfrågan till rätt view.  

En förfrågan enligt figur 3 och 4 skulle innebära att view för news.views.month_archive 

skulle användas med inparametrarna 2009 och 04 och då lämpligt hämta och visa alla 

artiklar för april månad 2009. 

 

 

                                                      
24 http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Regulj%C3%A4ra_uttryck&oldid=11621866       

[2010-05-23] 



17 

 

 

Figur 3. 

 

Figur 4. Django url-hanterare 

 

4.2.2.2.3 View 

En view i django är en funktion med eller utan inparametrar som oftast utför en 

förfrågan mot model och sedan skickar vidare data till en template. Figur 5 visar view för 

month_archive som hämtar alla artiklar från en viss månad och använder ett dictionary 

för att spara undan och vidarebefordra posterna till show_articles.html. 

Figur 5. Django view 

 

4.2.2.2.3 Template 

Oftast skickas data vidare från view till en template som beskriver hur information ska 

presenteras för användaren. En template kan till exempel vara en fil i formatet XHTML, 

JavaScript eller XML. Som figur 6 visar kan en templatefil bland annat innehålla if-satser 

och for-loopar för att kunna visa information på olika sätt. 
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Figur 6. Django template 

4.2.2.3 GAE Datastore 

4.2.2.3.1 BigTable 

När man utvecklar med GAE som plattform används inte någon "vanlig" 

relationsdatabas för att lagra och hämta information. Istället använder sig Google av en 

egen modell som heter Datastore. Datastore bygger på BigTable25. BigTable är ett 

snabbt och väldigt skalbart databassystem som används i många av Googles egna 

tjänster såsom Google Reader, Google Earth, Gmail och YouTube med flera.  

Bigtable är designad för att kunna lagra flera PetaByte (1PT = 1 000 000GB) av data 

över tusentals datorer. Tekniken skiljer sig från en relationsdatabas med tabeller, 

kolumner, rader och främmande nycklar och det är en liten omställning att som 

utvecklare gå över och arbeta med Datastore.  

4.2.2.3.2 Lagring 

I Datastore lagras all information i objekt med egenskaper. Ett objekts egenskaper kan 

vara av en av många olika datatyper26, bland annat kan information sparas som de 

vanliga datatyperna, strängar, heltal, decimaltal med flera men också som listor eller 

referenser till andra objekt. 

4.2.2.3.3 Sessionshantering 

Eftersom datastore inte bara är en enskild server utan en mängd servrar världen över blir 

den så snabb att man i normala fall helt utesluter att använda sessioner27 för att spara 

                                                      
25 http://labs.google.com/papers/bigtable.html [2010-05-23] 

26 http://code.google.com/intl/sv-

SE/appengine/docs/python/datastore/typesandpropertyclasses.html [2010-05-23] 

27 http://www.php.net/manual/en/intro.session.php [2010-05-23] 
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undan information som görs i till exempel PHP28. Istället hämtas all nödvändig 

information på nytt varje gång den behövs. 

Det som oftast sparas i sessioner är information om den inloggade användaren. Detta 

kommer man i Googles API åt genom user.get_current_user() alternativt, om Djangos 

användarautentisering används, request.user. 

Finns ett behov av att lagra annan information än just den inloggad användaren går det 

att göra i en så kallad expandoklass29 som går att utöka med dynamiska egenskaper. Det 

går när som helst att lägga till eller ta bort en dynamisk egenskap från en expandoklass. 

På detta sättet kan information som normalt skulle ligga i en session i till exempel php 

sparas undan och hämtas när det behövs. 

Detta betyder också att flera objekt av en viss typ inte måste ha samma egenskaper. Det 

går dynamiskt att bestämma egenskaperna på ett visst objekt. 

4.2.2.3.4 Relation: En-till-många 

För att hantera en situation med en en-till-många-relation (Figur 7) har man gjort en 

lösning (Figur 8: en Owner kan ha många Playlist) som innebär att objektet som kan 

förekomma många gånger (Playlist) sätter en referensegenskap till objektet som endast 

förekommer en gång. På referensegenskapen sätts även ett samlingsnamn 

(collection_name='playlists').  

 

Figur 7.  

                                                      
28 http://www.php.net/ [2010-05-22] 

29 http://code.google.com/intl/sv-SE/appengine/docs/python/datastore/expandoclass.html [2010-

05-22] 
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Figur 8. 

Genom att sedan anropa samlingsnamnet på ett objekt kan man få ut alla referensobjekt 

som hör till objektet. I figur 9: user.playlists ger en lista av Playlist-objekt som har user 

som owner. 

Figur 9. 

4.2.2.3.5 Relation: Många-till-många 

En många-till-många-relation mellan objekt hanteras inte heller det på samma sätt som i 

en relationsdatabas. I datastore anges en lista med referensnycklar på ena sidan av 

relationen. Ett exempel på en sådan lista är egenskapen ”tracks” i Playlist-modellen, figur 

8.  För att lista alla tracks som hör till en specifik playlist anropas playlist.tracks. Detta är 

samma förfarande som för relationen en-till-många. 

För att få ut andra sidan av relationen, alla playlists som innehåller en specifik track 

används en GQL-fråga30. Se figur 10. 

 

Figur 10. 

4.2.2.4 Blobstore 

För att lagra filer på app engine använder man sig av en annan av Googles modeller som 

heter Blobstore.  

                                                      
30  http://code.google.com/intl/sv-SE/appengine/docs/python/datastore/gqlreference.html [2010-

05-25] 
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Då Blobstore i dagsläget fortfarande är under utveckling är det ovisst att jobba med 

eftersom dess API när som helst kan ändras och bli inkompatibelt med en tidigare 

version.  

Efter att arbetat lite med Blobstore märks det ganska snart att den inte är helt färdig  än, 

bland annat är stödet för Django obefintligt i dagsläget vilket gör vissa workarounds 

måste tillämpas för att kunna användas tillsammans med ramverket.  

4.2.2.4.1 Uppladdningsflöde 

När en fil ska laddas upp till Blobstore skapas först en unik url för filen som ska laddas 

upp genom att anropa blobstore.create_upload_url(). Denna används som action i 

formuläret som hanterar filuppladdningen. 

När anropet till upload-url sker laddas filen upp till Blobstore och en ”BlobInfo”-post 

med referens till filen skapas i Datastore.  

Det är BlobInfo-posten som returneras efter att uppladdningen är klar och den hittas 

genom funktionen blobstore.get_uploads(). BlobInfo-objektet är sedan det som 

utvecklaren kan använda sig av för att validera filtyp, storlek med mera. 

4.2.2.4.2 Problem med BlobStore 

Som nämnt tidigare är Blobstore inte färdigutvecklad och fortfarande i en experimentiell 

fas, på grund av det finns ett par problem och brister som är viktiga att ta upp. 

Att Blobstore inte har stöd för Django är anmärkningsvärt. Ramverket finns installerat 

på servern från början men trots det finns ingen dokumentation att hitta. 

Ett av problemen vid användning av Blobstore tillsammans med Django uppstår vid 

försök att vidarebefordra anropet som sker samband med uppladdning av en fil. Istället 

för att vidarebefordra anropet till adressen som angivits när länken skapats (exempelvis 

create_upload_url(”/upload/”)) fastnar anropet på sidan som sköter uppladdningen av 

filen. Detta innebär att någon validering inte kan ske, inte heller kan information om 

filen hanteras i efterhand. 
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Att detta inträffar beror på att informationen i POST i samband med 

vidarebefordringen inte är korrekt. Det går att arbeta runt det här genom att manuellt 

förändra data i POST.31 

Vidare uppkommer problem vid hanteringen av en fil som blivit uppladdad. Som nämnt 

tidigare används funktionen get_uploads() för att få tillgång till information om den 

uppladdade filen. Funktionen fungerar inte med anrop som kommer sker genom 

Django, inga Blobinfo-objekt returneras vilket gör det omöjligt att vidare hantera 

informationen.  

Anledningen till att det här problemet uppstår går tyvärr utanför ramen för hur långt 

min kunskap inom GAE och Django sträcker sig. En workaround finns för att åtgärda 

detta.32 

Ett tredje problem, som med största sannolikhet även det beror på Blobstore (detta är 

dock inte i skrivande stund bekräftat), är ett fenomen som inträffar vid försök att spela 

upp den uppladdade musikfilen. Detta är något som fungerar utmärkt vid utveckling och 

användning av den lokalt simulerade versionen av Blobstore. Problemen uppstår när 

samma sak ska göras på produktionsservern. Det som inträffar är att istället för att 

streama och spela upp filen lite i taget under tiden laddning pågår lämnar blobstore ifrån 

sig och spelar filen först när hela filen är laddad. Detta innebär en lång fördröjning som 

inte är önskvärd. 

4.2.2.5 Django på GAE 

På Google app engine finns en nerbantad version av Django från början vilket 

uppmuntrar till att använda ramverket.  

Vid en närmare titt saknas det dock en del viktiga komponenter som gör Django till vad 

det är. Bland annat hanteringen av formulär samt det medföljande 

administrationsgränssnittet för hantering av användare och annan information.  

                                                      
31 http://pastie.org/745038 [2010-05-11] 

32 http://appengine-cookbook.appspot.com/recipe/blobstore-get_uploads-helper-function-for-

django-request/ [2010-05-14] 
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För att få de här delarna av Django att fungera finns det några olika alternativ. Valet föll 

på att använda biblioteket App-Engine-Patch33. App-engine-patch är ett äldre bibliotek 

utvecklat för att kunna använda hela Django (med undantag från modellklasserna, där 

använder man Googles egna), biblioteket uppdateras inte längre men den befintliga 

koden är fortfarande aktuell och fungerar.  

4.2.2.6 Problem musikspelaren 

Det är viktigt att hela tiden veta om fönstret med musikspelaren är öppet eller inte. När 

en låt eller spellista öppnas fastslås om ett fönster med en spelare redan finns öppen. 

Om så är fallet visas informationen i det befintliga fönstret.  

För att åstadkomma detta testades några olika varianter innan en lösning fastslogs.  

4.2.2.6.1 Frames 

Först testades en lösning med att använda frames genom att hela tiden ha ett javascript 

liggande i en osynlig frame som hanterade all kommunikation med spelaren. En annan 

frame skulle då användas för att visa information. På detta sättet gick det hela tiden att 

skicka anrop till javascriptet i den osynliga framen som i sin tur anropade musikspelaren 

om en ny händelse inträffat.  

Den stora nackdelen blev url-hanteringen. Då urlen inte ändrades när ny information  

efterfrågades innebar det dels att Django inte skulle kunna hantera anropet och dels att 

url-erna inte fungerar att göra inlänkar till vilket är ett måste för att få trafik till 

webbplatsen. 

4.2.2.6.2 Cookies 

Nästa metod som prövades var att använda en cookie som förändras när en användare 

öppnar eller stänger fönstret som innehåller spelaren. Sättet som detta utfördes på var 

genom att använda ett JavaScript som förändrade cookien vid eventet window.onunload 

som körs när en sida lämnas eller stängs. Det visade sig vara en osäker metod då 

webbläsaren Opera34 inte hanterar eventet35. 

                                                      
33 http://code.google.com/p/app-engine-patch/ [2010-05-22] 

34  http://www.opera.com 
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4.2.2.6.1 Server/AJAX 

Metoden som valdes går ut på att fönstret som innehåller musikspelaren varannan 

sekund skickar ett anrop till servern via AJAX. När användaren utför en förfrågan för att 

öppna en låt eller spellista kontrolleras på servern när senaste anropet från 

musikspelaren var och på så vis fastslås om spelaren är aktiv och om ett nytt fönster ska 

öppnas eller inte.  

Samma AJAX anrop som talar om för servern att fönstret är öppet returnerar också  

information om att en låt eller spellista ska öppnas för den inloggade användaren.  

Nackdelen med att välja den här metoden blir att kravet på inloggning för att använda 

musikspelaren.  

                                                                                                                                          
35  http://docs.jquery.com/Known_Issues 
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4.3.2 Kodstandarder och namngivning 

4.2.3.1 Filer och mappar 

Filer som används av Django skrivs alltid med gemener.  

När det gäller mappnamn tvingar inte ramverket utvecklaren att använda något speciellt 

mönster för namngivning utan det är fritt att själv välja hur de ska se ut. Generellt 

använder sig Django-communityt av gemener även där. 

4.2.3.2 Klasser och funktioner 

Som standard anges modellklasser enligt ”Upper Camel Case”36. Funktionsnamn och 

views anges med gemener. 

4.3.3 Filstruktur 

En webbapplikation skriven i Django består av ett ”projekt” som kan innehålla flera 

”applikationer” som var och en sköter sina respektive uppgifter. 

När ett nytt Django-projekt startas görs det via kommandoprompten och kommandot 

”django-admin.py startproject”.  

Detta generar upp fyra filer som är viktiga för projektet. 

 

 

                                                      
36  http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=CamelCase&oldid=365177400 [2010-06-02] 
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 __init__,py är en tom fil som talar om för Python att mappen är en Python-

modul som kan importera (och importeras i) andra moduler. 

 manage.py innehåller funktioner som underlättar arbetet med projektet. 

Användningsområden för manage.py kan vara att starta en ny applikation i 

projektet eller att köra projektets tester. 

 settings.py innehåller inställningar för projektet, här finns bland annat 

information om applikationer som ingår i projektet, mappar som innehåller 

templatefiler samt databasuppkopplingar. 

 urls.py används, som nämnt tidigare i rapporten, till att peka ett anrop till rätt 

view. 

För att sedan skapa en applikation i projektet görs detta genom kommandot ”manage.py 

startapp”. Det här kommandot uppdaterar settings.py och skapar en ny mapp i 

projektet. Mappen har det valda applikationsnamnet och innehåller fyra nya filer. 

 

 __init__.py har samma användningsområde som i projektmappen. 

 models.py kommer att innehålla applikationens modellklasser. 

 tests.py är till för att skapa testfall för applikationen, dessa kan sedan köras 

genom manage.py i projektet. 

 views.py kommer att innehålla alla view-funktioner som hör till applikationen. 
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4.4 Metoddiskussion 

4.4.1 Google App Engine 

När det gäller GAE finns det både positivt och negativt att säga. 

Det enda som krävs för att lansera sitt projekt på GAE är att man autentiserar sig med 

sitt Google-konto i den medföljande programvaran och klicka på ”deploy”. Det här blir 

ett väldigt smidigt och lätt sätt att lansera sin webbapplikation. 

Nackdelen med detta är att man inte kan, såvida man inte gjort det möjligt i sin 

applikation, ladda ner befintliga filer som finns på GAE. 

Att arbeta med Datastore upplever jag som en mycket positiv upplevelse. Att allting man 

jobbar med är objekt underlättar och snabbar på arbetet avsevärt jämfört med att jobba 

med SQL-satser för att hämta, spara och radera information i en relationsdatabas. 

Något som däremot inte var lika positivt var Blobstore. Här anser jag, baserat på tidigare 

nämnda problem i punkt 4.2.2.4.2, att Google fortfarande har en del kvar att göra. 

Förutom de uppenbara problemen anser jag också att arbetsättet för att validera filer är 

något omvänt mot hur det, enligt mig, borde fungera. Istället för att först efter att filen 

är uppladdad få validera och eventuellt sedan radera filer som inte är validerade borde 

man få tillgång till valideringen innan filen godkänns för uppladdning. 

4.4.2 Python/Django 

Att arbeta med Python och Django har varit intressant, spännande och mycket givande. 

Förhoppningen när arbetet startade var att Python skulle vara någonting som jag skulle 

kunna tänka mig att arbeta med i framtiden.  

Python lever upp till den förhoppningen och Django underlättar verkligen arbetet med 

webbapplikationer.  

Mängden kod som krävs för att hantera och visa information är minimal i jämförelse 

med andra tekniker jag har provat på, och jag är beredd att hålla med utvecklarna av 
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django när de säger att det i deras tycke är det mest logiska sättet att skriva 

webbapplikationer på.  

Det finns bra dokumentation och tutorials att hitta dels på Djangos officiella webbplats 

och dels på en mängd bloggar.  

Det enda negativa jag har att ta upp angående Python/Django är i dagsläget stödet för 

tekniken på de svenska webbhotellen idag. Om man inte vill lansera på GAE finns 

alternativen att söka sig till ett webbhotell utomlands eller att använda sig av en VPS37.  

 

                                                      
37  http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Virtual_private_server&oldid=365457053           

[2010-06-02] 

 



29 

 

5. Resultat 

Det slutliga resultatet av det utförda arbetet blev grunden till en webbapplikation vars 

mål är beskrivna tidigare i rapporten. 

 

Figur 11. Utseendet på webbplatsen. 

5.1 Funktionalitet 

5.1.1 Användare 

En besökare kan registrera sig för att använda tjänsten. Autentisering sker sedan via 

Djangos API för användarhantering. Varje registrerad användare får en profilsida som 

listar band som användaren är medlem i. Här syns även eventuella spellistor som 

användaren har skapat eller prenumererar på. 

5.1.2 Band 

En registrerad och inloggad användare kan skapa ett band. Varje band har en 

presentationssida där besökande användare kan se inlagd information och musik som 

hör till bandet. Bandets medlemmar har också tillgång till en administrationssida där 

information om bandet kan uppdateras och musik kan laddas upp. 
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5.1.3 Uppladdning av musik 

Som nämnt tidigare går det att via ett bands administrationssida välja att ladda upp 

musik som sedan associeras med bandet. Uppladdningen sker till Blobstore.  

Något sätt att direkt kunna hantera själva filen och inte bara filinformationen efter 

uppladdning har inte hittats. Detta medför att viktig information som längden för en låt 

inte har kunnat tas fram via programkod utan i dagsläget är manuellt hårdkodad. 

5.1.4 Topplista 

En besökare kan se en topplista på de mest spelade låtarna. Topplistan kan antingen 

sorteras efter en viss genre eller efter samtliga låtar. 

5.1.5 Musikspelare 

En inloggad användare får tillgång till en flashapplikation i form av en musikspelare. 

 

Figur 12. Utseendet på musikspelaren. 
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5.1.5.1 Uppspelning av musik 

Låtar som finns i Blobstore går att spela upp i musikspelaren. Detta sker med viss 

fördröjning på grund av problem nämnt tidigare i rapporten. 

Att en låt spelas upp visas genom att det grafiska utförandet för den aktuella låten och 

eventuella spellistan som innehåller låten förändras. När låten är slut spelas nästa låt i 

listan upp. 

5.1.5.2 Sökning 

I musikspelaren finns funktionalitet för att utföra sökningar efter musik på servern. 

Sökningar sker på band eller låttitel. Resultatet från en sökning returneras från servern i 

form av XML som sedan läses in i flashapplikationen och visas för användaren som en 

sökning. 

5.1.5.3 Spellistor 

En användare kan i musikspelaren skapa egna spellistor. Låtar kan läggas till och tas bort 

ifrån spellistan och detta synkas då direkt med servern. En användares spellistor listas på 

dennes profilsida.  

Varje spellista har en specfik sida som listar dess låtar, här kan listan öppnas och spelas 

av andra användare. Det går att prenumerera på spellistor som andra användare har 

skapat, dessa kommer då att visas varje gång musikspelaren öppnas. 

5.1.5.4 Koppling till webbplatsen 

En låt eller spellista kan öppnas direkt från webbplatsen och när det händer kontrolleras 

om musikspelaren redan är öppen eller inte. Är den öppen visas den nya låten eller 

spellistan direkt i det öppna fönstret, annars öppnas ett nytt. 

Öppnas en låt eller spellista från webbplatsen sätts en egenskap på ett spelarobjekt i 

Datastore som hör till den inloggade användaren. Nästa anrop som musikspelaren 

skickar till servern hämtar information från objektet gällande vilken låt eller spellista som 

ska öppnas och återställer sedan objektet i Datastore. Informationen returneras  till 

musikspelaren i XML-format.  
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6. Diskussion 

Då jag inte riktigt fastnat för något av serverspråken som vi läst under utbildningen 

tycker jag att valet att välja tre nya tekniker att arbeta med var bra. 

Baserat på tidigare nämnda problem med Blobstore tycker jag inte att tjänster som 

kräver filhantering, likt tjänsten som utvecklades i under det här arbetet, bör söka sig till 

GAE riktigt än.  

Trots att bristande filhanteringen med GAE gjorde att tekniken inte riktigt räckte ända 

fram för just den här typen av tjänst är jag överlag nöjd med valet. Det förde med sig 

Python och Django som jag kommer fortsätta använda och som jag rekommenderar att 

även andra testar på.  

Då jag inte är van att jobba med textkommandon i terminalen tog installationen och 

inlärningen av Python och Django lite längre tid än beräknat på förhand men har å 

andra sidan givit mer tillbaka. Jag är mycket nöjd över att ha tagit tiden att lära mig en 

teknik som jag hoppas kommer vara accepterad även på svenska webbhotell inom ett 

par år. 

Utveckling med Python och Django är någonting som enligt mig borde ha en plats inom 

Webbprogrammeringsprogrammet. 

Jag tycker själv att jag har utvecklats som programmerare och trots att jag bara har 

vidrört en bråkdel av allt Django har att erbjuda har jag fått en grund som räcker till att 

utveckla tjänster med ramverket. 

Eftersom detta arbete handlar mycket om nya tekniker har väldigt mycket tid gått åt till 

att söka efter information. Det hade underlättat att ha en eller två personer att arbeta 

tillsammans med. Att arbeta själv utan direkt handledning har många gånger varit 

fruktlöst och frustrerande.  

Jag är inte riktigt nöjd med slutresultatet av produkten. Trots att de flesta av målen är 

uppfyllda kvarstår det faktum att det med stor sannolikhet skulle krävas ett 

plattformsbyte för lagringen av filerna för att tjänsten över huvud taget ska fungera. Jag 

vet inte om detta hade kunnat undvikas med bättre efterforskningar då det fortfarande, 

utöver dokumentationen, finns förhållandevis lite information att hitta om Blobstore. 
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För att arbetet med tjänsten ska fortsätta krävs en annan lösning på filhanteringen där 

man har mer kontroll över de faktiska filerna och inte bara information om dem. Ett 

alternativ som ska undersökas är att ha kvar tjänsten på GAE men att använda en annan 

plattform till lagringen av musikfilerna. 
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