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Abstrakt 

Stage12.se är en mashup-applikation dit användaren kan komma för att skaffa 

information om film. Med hjälp utav apier från sociala medier som Facebook och 

Twitter ska detta projekt integrera mer interaktion med användaren samt ge större 

möjligheter till en modernare webbplats. Detta kräver en fördjupning i hur de olika 

apierna fungerar, samt informationen kring dem.  

Genom att arbeta iterativt och mot apier som Facebook och Twitter har projektet 

resulterat i en mer interaktiv applikation på användarens villkor. 

Abstract 

Stage12.se is a mashup application, which the users can come to obtain information 

about movies. With the help of APIs of social medias like Facebook and Twitter to 

integrate more interaction with the user within this project to provide more 

opportunities for a more modern website. This requires an in-depth in how the various 

APIs works, as well as gathering information about them. 

By working iteratively and in APIs such as Facebook and Twitter, the project has 

resulted in a more interactive application on the user's condition. 
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Förord 

Detta examensarbete ingår som examination i det två- till treåriga programmet 

Webbprogrammerare på Linnéuniversitetet. Arbetat har medfört en större förståelse i 

hur apier fungerar samt utveckling av behärskade tekniker som programmeringsspråket 

php. 

Jag vill tacka Daniel Toll, handledare Linnéuniversitetet, för att ha hjälpt till under 

arbetsprocessen med idéer och strukturering av det iterativa arbetet. 
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1. Introduktion 

Stage12.se är en filmapplikation på nätet. Efter att själv ha arbetat fram olika lösningar 

kring webbtjänsten Stage12 kändes det som en självklarhet att fortsätta arbetet med 

tjänsten, och därmed göra det stora steget och flytta in på de sociala mediernas 

plattform. 

Projektet framkom genom en idé som arbetats fram under tiden på 

Webbprogrammerar-programmet och vid avsaknad av andra tjänster med liknande 

funktionalitet. Att arbeta fram en ny webbapplikation inom området för sociala medier 

kändes spännande och givande. 

Att ta information ifrån flera andra platser och sedan pussla ihop till någonting eget 

kändes som en intressant utmaning. 
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2. Bakgrund 

Stage12 är en Mashup-applikation dit användaren kan komma för att söka information 

om filmer. ”Mashup är en typ av webbapplikation som sammanställer information och 

funktionalitet från fler av varandra oberoende källor.” (Mashup.se 2010a). 

Applikationen använder sig idag utav TMDb API (The Movie Database) som är en av 

de största filmdatabaserna som tillhandahåller information om film. 

2.1 Verksamhetsbeskrivning 

Stage12 (http://www.stage12.se) är en applikation som idag inte tillhandahåller mycket 

funktionalitet. Syftet med applikationen är att tillhandahålla information om vad andra 

människor tycker om filmerna du är intresserad av, samt dela det du tycker till andra. I 

dagsläget finns endast möjligheten att visa information om filmer.  

2.2 Avgränsningar 

Den nuvarande grafiska profilen kommer modifieras och anpassas för att passa den 

kommande utvecklingen. Kopplingen mot olika sociala nätverk kommer att arbetas 

fram och implementeras, tjänster som Facebook och Twitter är några av dem.  

Fokus kommer inte att läggas på att utveckla den befintliga funktionaliteten som att 

visa information om filmer, endast mindre anpassningar kommer att genomföras för 

att få kopplingen till de sociala nätverken att passas in.  

2.3 Problemformulering 

Projektet går ut på att föra experiment på de enskilda apierna i ett försök att utvärdera 

dem gällande följande rubriker: 

 Villkor 

o Kan apiet användas fritt eller krävs någon form av registrering för att 

få tillgång till det? 

o Finns det några villkor på hur användarnas information får behandlas 

och lagras? 

 Dokumentation 
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o Är dokumentationen uppbyggd på ett sådant sätt att informationen är 

enkel att hitta? 

o Är dokumentationen tillgänglig på flera olika språk? 

o Finns det exempel på hur apiet fungerar? 

 Användarvänlighet 

o Finns det något klassbibliotek tillgängligt för att underlätta 

användandet av det aktuella apiet? 

o Är apiet konsekvent i hur anrop genomförs? 

 Säkerhet 

o Finns det någon information om eventuella säkerhetsbrister i att 

använda apiet? 

o Finns det någon information i hur man skyddar sig emot de 

säkerhetsbrister som uppstår i användandet av apiet? 

 Community 

o Finns det några siffror på hur många applikationer det är som 

använder sig utav apiet? 

o Är det enkelt att hitta information om apiet på andra ställen än den 

officiella dokumentationen? (Bloggar, guider etc.) 

 Uppdateringar,  

o Hur ofta sker uppdateringar? 

o Finns det någon uppdateringsperiod för utvecklare? 

o Hur bra är informationen kring uppdateringar? 

2.4 Apier 

I följande avsnitt beskrivs de olika api som arbetats med under projektets gång. 

2.4.1 Facebook 

Facebook är en nätgemenskap som grundades 2004 av studenten Mark Zuckerberg. 

Facebook påstås ha över 400 miljoner aktiva medlemmar världen över. 

(Facebook.com 2010a) 

Facebook driver ett api som kan användas för att skapa sociala erfarenheter, skapa 

tillväxt och engagemang på andra webbplatser. (Facebook.com 2010b) 



 4 

Den 21 april 2010 publicerade facebook sitt nya api, tillsammans med förändring av 

dokumentation och uppdatering av villkor, ett api de valt att ge namnet Graph 

(Facebook.com 2010c). 

2.4.2 Twitter 

” Twitter är ett information-i-realtid nätverk som drivs av människor runt om i världen som låter dig 

dela och upptäcka vad som händer nu. Twitter ställer frågan ”Vad händer?” och låter svaret spridas 

över hela världen till miljoner människor, omedelbart.” (Twitter.com 2010a). 

Twitters api består av tre delar. Två rest apier och ett streaming api. Det som beskrivs i 

denna rapport är ett av de två rest apierna. De apier som inte beskrivs i denna uppsats 

är Twitter Search API (Twitter.com 2010b) och Twitter Streaming API (Twitter.com 

2010c)  
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3. Mål 

Målet med projektet är att vidareutveckla Stage12 med implementering av sociala 

medier för att nå slutmålet av projektet. Mindre delmål för implementationen har 

skapats för att ge en enklare syn för projektet. 

 Användare ska kunna koppla konton ifrån andra sociala medier till sitt 

användarkonto på Stage12. 

 Användare ska kunna logga in på Stage12 med hjälp av de sociala medierna. 

 Användare ska kunna säga vad de tycker om specifika filmer, och visa det på 

de sociala medierna av användarens val. 

 En användare som besöker sidan ska kunna se vad andra tycker om filmer 

som intresserar den. 

 Man ska kunna använda applikationen även om man inte vill koppla sitt konto 

till ett annat socialt media. 

 Utvärdera api enligt punkterna definierade under Problembeskrivning.  
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4. Genomförande 

Följande avsnitt beskriver hur arbetet har genomförts och vilka val som gjorts gällande 

tekniker och utvecklingsmiljöer. 

4.1 Metod 

4.1.1 Arbetssätt 

Applikationen stage12.se har använts som experimentmiljö för implementationen av 

de olika apierna.  

4.1.2 Apier 

Nedan följer de svar till problemformuleringen som kommits fram till under projektets 

gång. 

4.1.2.1 Facebook 

4.1.2.1.1 Villkor 

Kan apiet användas fritt eller krävs någon form av registrering för att få tillgång 

till det? 

Nej, för att en applikation ska kunna använda sig utav facebooks api krävs det att 

applikationen registreras. Efter registreringen tilldelas applikationen nycklar som sedan 

används som autentisering av applikationen. 

Finns det några villkor på hur användarnas information får behandlas och 

lagras? 

Ja. Facebook tillhandahåller ett dokument innehållandes olika principer och riktlinjer 

för den som utvecklar en applikation mot deras api. Listan innehåller allt ifrån hur 

applikationens gränssnitt bör se ut, hur applikationen bör fungera och hur apiet 

används. (Facebook.com 2010d) 

För att en applikation ska få tillgång till en användares uppgifter krävs det att 

användaren godkänner applikationen. Det finns även olika grader av rättigheter för en 

applikation som reglerar hur djupt applikationen får gå i informationen om 

användaren som tillhandahålls av facebook (Facebook.com 2010e). 
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Användaren kan sedan enkelt reglera de olika rättigheterna via sina 

applikationsinställningar, eller ta bort användandet av applikationen helt. 

Genom att använda sig av Facebook Plattformen för utveckling accepterar man ett 

avtal för att skydda användarens data och rättigheter. Efter det så är det upp till varje 

enskild utvecklare att skapa en säker miljö för dess användare. 

4.1.2.1.2 Dokumentation 

Är dokumentationen uppbyggd på ett sådant sätt att informationen är enkel att 

hitta? 

Ja. Det första man möts av i facebooks dokumentation är en introduktionsdel som 

beskriver vad de olika delarna i facebooks api handlar om. Här finns länkar till de olika 

användningsområdena av apiet, innehållandes en med detaljerad beskrivning av hur 

apiet är uppbyggt. 

Är dokumentationen tillgänglig på flera olika språk? 

Nej, facebooks dokumentation finns endast tillgänglig på engelska. 

Finns det exempel på hur apiet fungerar? 

Ja. Under de flesta sektioner i facebooks api finns det någon form av exempel på hur 

apiet fungerar och vad de olika metodanropen ger i returvärde.  

4.1.2.1.3 Användarvänlighet 

Finns det något klassbibliotek tillgängligt för att underlätta användandet av det 

aktuella apiet? 

Ja. Facebook har själva utvecklat officiella klassbibliotek för ett fåtal 

programmeringsspråk, men det finns även inofficiella klassbibliotek utvecklade av 

användare av facebooks api. 

Är apiet konsekvent i hur anrop genomförs? 

Enligt Facebooks dokumentation kan alla Facebook-objekt bli hämtade på samma sätt: 

 Users: https://graph.facebook.com/btaylor (Bret Taylor) 

 Pages: https://graph.facebook.com/cocacola (Coca-Cola page) 

 Events: https://graph.facebook.com/251906384206 (Facebook Developer 

Garage Austin) 

 Groups: https://graph.facebook.com/2204501798 (Emacs users group) 
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 Applications: https://graph.facebook.com/2439131959 (the Graffiti app) 

 Status messages: https://graph.facebook.com/367501354973 (A status 

message from Bret) 

 Photos: https://graph.facebook.com/98423808305 (A photo from the Coca-

Cola page) 

 Photo albums: https://graph.facebook.com/99394368305 (Coca-Cola's wall 

photos) 

 Videos: https://graph.facebook.com/614004947048 (A Facebook tech talk 

on Tornado) 

 Notes: https://graph.facebook.com/122788341354 (Note announcing 

Facebook for iPhone 3.0) 

(Facebook.com 2010f) 

4.1.2.1.4 Säkerhet 

Finns det någon information om eventuella säkerhetsbrister i att använda 

apiet? 

Ja. Facebook tillhandahåller information om olika sorters säkerhetsbrister 

Finns det någon information i hur man skyddar sig emot de säkerhetsbrister 

som uppstår i användandet av apiet? 

Ja. Tillsammans med informationen om säkerhetsbristerna tillhandahåller Facebook 

även hur utvecklare skyddar sig emot dem. (Facebook.com 2010g). 

4.1.2.1.5 Community 

Finns det några siffror på hur många applikationer det är som använder sig 

utav apiet? 

Facebook tillhandahåller inga sådana siffror. 

Är det enkelt att hitta information om apiet på andra ställen än den officiella 

dokumentationen? (Bloggar, guider etc.) 

Största delen av all support kring Facebook api sker via det diskussionsforum som 

Facebook tillhandahåller. Forumet är öppet för alla med mer än 65 000 registrerade 

användare. En sökning på frasen Facebook på google ger ungefär 2 700 miljoner 

träffar (Google.com 2010a). Med hjälp av olika sökmotorer hittar man mycket 

information om hur man använder facebooks api. 
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4.1.2.1.6 Uppdateringar 

Hur ofta sker uppdateringar? 

Det finns ingen information över hur ofta facebook api uppdateras. Uppdateringarna 

av facebook api sker successivt. 

Finns det någon uppdateringsperiod för utvecklare? 

Facebook har som policy att ge sina utvecklare en månad att uppdatera sina 

applikationer innan gamla funktioner i sitt api slutar att fungera. 

Hur bra är informationen kring uppdateringar? 

För att skydda utvecklare ifrån oväntade uppdateringar så har facebook en sida de 

kallar ”Platform Live Status” (Facebook.com 2010h) där nyheter för utvecklare 

gällande uppdateringar publiceras. 

Det finns även en ”Developer Roadmap” som påvisar vilka förändringar facebook har 

planerat, när de sker och vad som kommer att påverkas. (Facebook.com 2010i) 

Facebook publicerar den senaste informationen kring sitt api på sin utvecklingsblogg. 

(Facebook.com 2010j) 

4.1.2.2 Twitter 

4.1.2.2.1 Villkor 

Kan apiet användas fritt eller krävs någon form av registrering för att få tillgång 

till det? 

Ja och nej. Vissa delar utav Twitter api tillåter anonyma anrop. Men de flesta anrop 

kräver att en applikation är registreras. Efter registreringen tilldelas applikationen 

nycklar som sedan används som autentisering av applikationen.  

Finns det några villkor på hur användarnas information får behandlas och 

lagras? 

Ja. Twitter tillhandahåller ett dokument innehållandes villkor för att använda dess api. 

Dessa villkor handlar om allt mellan hur man får hantera användares information till 

hur informationen sprids till twitter. (Twitter.com 2010d) 

För att en applikation ska få tillgång till en användares uppgifter krävs det att 

användaren godkänner applikationen. En applikation kan få både skriv- och 

läsrättigheter. 
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Användaren kan sedan ta bort applikationens behörigheter till sin användare.  

4.1.2.2.2 Dokumentation 

Är dokumentationen uppbyggd på ett sådant sätt att informationen är enkel att 

hitta? 

Ja. Det första man möts av i twitters dokumentation är en sammanfattning av länkar 

till de olika delarna i apiet, samt information om hur apiet fungerar. (Twitter.com 

2010e). 

Är dokumentationen tillgänglig på flera olika språk? 

Nej, twitters dokumentation finns endast tillgänglig på engelska. 

Finns det exempel på hur apiet fungerar? 

Ja. Alla metoder som används inom twitters api har exempel på hur de används och 

eventuella returvärden.  

4.1.2.2.3 Användarvänlighet 

Finns det något klassbibliotek tillgängligt för att underlätta användandet av det 

aktuella apiet? 

Ja. Twitter själva tillhandahåller inget eget klassbibliotek, men det finns många gratis 

klassbibliotek i flera olika språk tillgängliga på deras utvecklarsida. (Twitter.com 2010f) 

Är apiet konsekvent i hur anrop genomförs? 

Ja. Alla anrop följer en viss standard med vissa egenspecificerade parametrar. Varje 

anrop har beskrivet i dokumentationen hur det fungerar. 

4.1.2.2.4 Säkerhet 

Finns det någon information om eventuella säkerhetsbrister i att använda 

apiet? 

Ja. Twitter tillhandahåller information om olika sorters säkerhetsbrister 

Finns det någon information i hur man skyddar sig emot de säkerhetsbrister 

som uppstår i användandet av apiet? 

Ja. Tillsammans med informationen om säkerhetsbristerna tillhandahåller Twitter även 

hur utvecklare skyddar sig emot dem. (Twitter.com 2010g) 

4.1.2.2.5 Community 
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Finns det några siffror på hur många applikationer det är som använder sig 

utav apiet? 

Twitter tillhandahåller inga sådana siffror. 

Är det enkelt att hitta information om apiet på andra ställen än den officiella 

dokumentationen? (Bloggar, guider etc.) 

Det finns mycket information att hämta om Twitter api. En sökning på frasen Twitter 

på google ger ungefär 1 410 miljoner träffar (Google.com 2010b). 

4.1.2.2.6 Uppdateringar 

Hur ofta sker uppdateringar? 

Det finns ingen information över hur ofta twitter api uppdateras. Uppdateringarna av 

twitter api sker successivt. 

Finns det någon uppdateringsperiod för utvecklare? 

Twitter har ingen uppdateringsperiod dokumenterad. Men meddelanden skickas ut via 

kommunikationskanaler när api-metoder kommer sluta att fungera. 

Hur bra är informationen kring uppdateringar? 

Twitter publicerar nyheter om uppdateringar på ett flertal olika ställen. Man kan följa 

@twitterapi på twitter för att få uppdateringar angående apiet direkt i sin egen feed. 

Man använder även Google group, som är ett diskussionsforum, för att publicera 

nyheter om sitt api (Google.com 2010c). 

Alla ändringar till apiet dokumenteras i api changelog där även historiken av alla 

förändringar finns kvar. (Twitter.com 2010h) 

4.1.3 Projektmodell 

Projektet har bedrivits med veckolånga iterationer där varje iteration börjar med att 

sätta upp nya mål som ska färdigställas under kommande iteration. Detta kan vara ett 

moment som till exempel implementera inloggning, registrering, kommentering och så 

vidare. 

Var iteration slutar med ett möte med projekthandledaren samt en analys av 

föregående vecka. 
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4.1.3.1 Iteration 1 

Första interaktionen gick ut på att kontrollera den experimentmiljö projektet hade att 

arbeta med, Stage12.se. Kontrollera om det krävs några förändringar i arkitekturen för 

att göra en implementation av de Sociala Medierna möjlig. 

Under denna interaktion sattes även versionshantering och testmiljön upp.  

4.1.3.2 Iteration 2 

Under iteration 1 kom man fram till att det fanns visst behov utav en förändring av 

experimentmiljöns arkitektur. Arbetet med förändringen av arkitekturen påbörjades 

under föregående iteration och fortsatte in under andra iterationen. 

Modifieringar till designen på experimentmiljön genomfördes för att passa in den nya 

funktionaliteten som de sociala medierna medför. 

Analysen av Facebook api påbörjas för att skaffa svar till den problembeskrivning som 

finns definierade under punkt 2.3 för att underlätta experimentimplementationen. 

Experimentimplementationen av Facebook api påbörjas i form av ett inloggnings- 

samt registrerings-formulär. 

4.1.3.3 Iteration 3 

I slutet av föregående iteration kom man fram till att det skulle behövas mer tid till att 

implementera det påbörjade experimentet med Facebook api. Därav fortsattes arbetet 

med det experimentet in i tredje interationen. 

4.1.3.4 Iteration 4 

Under iteration 4 påbörjade arbetet med apiet ifrån Twitter. Samma funktionalitet som 

användes för Facebook api som implementerades under iteration 2 och 3 skulle 

implementeras med Twitter api (inloggning samt registrering). 

4.1.3.5 Iteration 5 

Under arbetet av föregående iteration genomförde Facebook en stor och oväntad 

uppdatering av sitt api vilket medförde en total förändring i hur den redan 

implementerade funktionaliteten skulle komma att användas. Därför påbörjades 

arbetet med att åter igen analysera Facebooks nya api för att skaffa svar till den 

problembeskrivning som finns definierad under punkt 2.3. 

Efter det så påbörjades arbetet med att uppdatera den redan implementerade 

funktionaliteten utav Facebook api för att passa det nya apiet. 
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4.1.3.6 Iteration 6 

Iteration 6 innehöll mycket arbete runtomkring hela experimentmiljön med 

förberedande arbete inför det mittseminarium som var planerat till början av iteration 

7. 

Samtidigt implementerades funktionaliteten att en redan registrerad användare kan 

koppla sitt Facebook- och Twitterkonto till sitt användarkonto för att få tillgång till 

den funktionalitet som det medför. 

4.1.3.7 Iteration 7 

Under iteration 7 implementerades funktionalitet för att dela med sig utav 

kommentarer på filmer till Facebook och Twitter.  

4.1.3.8 Iteration 8 

Iteration 8 innebar applicering av javascript till applikationen. 

4.1.4 Kodstandard 

En kodstandard var redan satt på experimentapplikationen och använde sig av 

engelska samt ”CamelCase”, som är ett sätt att skriva fraser hopskrivna utan 

bindestreck eller mellanslag, men med inledande versal på varje ingående orddel, för 

att öka läsbarheten. Man såg ingen anledning till att byta ut den befintliga 

kodstandarden. 

4.1.5 Val av tekniker 

4.1.5.1 Språk och Tekniker 

4.1.5.1.1 XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) 

Xhtml är en utveckling av HTML (Hyper Text Markup Language). Html är ett format 

som bestämmer ett dokuments struktur och logik genom att skapa olika fördefinierade 

element. 

4.1.5.1.2 CSS (Cascading Style Sheets, Stilmall) 

Css är ett språk som beskriver presentationsstilen för ett strukturerat dokument som 

till exempel typsnitt, textstorlek, färg och hur element placeras i relation till varandra. 

Tekniken är ett sätt att anpassa dokumentet med hänsyn till datortyp, 

skärmupplösning, färgdjup och installerade typsnitt. 
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4.1.5.1.3 JavaScript 

JavaScript är ett scriptspråk som exekveras på klientsidan och används för att 

manipulera det gränssnitt som visas med hjälp utav xhtml och css. 

4.1.5.1.4 JQuery 

JQuery är ett javascriptbibliotek som ska förenkla html-, DOM- (Document Object 

Model) och css-modifikation, händelsehantering, animation och AJAX (Asynchronous 

JavaScript and XML). 

4.1.5.1.5 PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) 

Php är ett objektorienterat scriptspråk som exekveras på serversidan. 

Experimentmiljön har sedan start använt sig utav PHP 5.2 som är en utav de senare 

och mest använda versionerna. 

4.1.5.1.6 MySQL (Databashanterare) 

Mysql är en databashanterare som använder sig utav frågespråket SQL (Structured 

Query Language) som är ett standardspråk för att hämta och modifiera data i en 

databas. 

4.1.5.1.7 Facebook PHP SDK 

För att göra anrop till Facebooks Graph API, som gör det möjligt att hämta och skicka 

data till Facebooks användare, har deras php SDK (Software Development Kit) 

använts. Facebook php sdk är ett öppet klassbibliotek. 

4.1.5.1.8 Facebook JavaScript SDK 

Som ett komplement till Facebook php sdk används Facebook javascript sdk på 

klientsidan. Facebook javascript sdk är ett öppet klassbibliotek. 

4.1.5.1.9 TwitterOAuth 

TwitterOAuth är ett fritt klassbibliotek som underlättar användandet av Twitter api 

4.1.6 Programvara 

4.1.6.1 Subversion (Versionshanteringssystem) 

Under arbetets gång har projektet använt sig av subversion tillhandahållet av Google 

Code. Versionshanteringen innebär bland annat att källkoden ligger på ett säkert ställe, 

med backup igenom de olika förändringarna. Så man kan gå tillbaka i utvecklingen ifall 
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någonting har gått fel och man vill ångra en förändring. Man kan även kontrollera 

skillnaderna mellan olika versioner. 

Fördelen är att man blir av med risken av dataförlust tack vare den backup som sker 

automatiskt med versionhanteringen. Man slipper också vara rädd för att göra stora 

förändringar i projektet eftersom man alltid kan gå tillbaka till en tidigare fungerande 

version. 

4.1.6.2 Aptana Studio 

All kodning av projektet har skett i Aptana Studio. 

4.1.6.3 WampServer 

WampServer är en windowsbaserad webbserver som har använts som testmiljö av 

experimentapplikationen. 

4.1.6.4 Photoshop 

Photoshop har använts för att göra de grafiska modifieringar som krävts för att få 

applikationen att fungera tillsammans med de implementerade apierna. 

4.1.6.5 phpMyAdmin 

PhpMyAdmin har använts för att göra förändringar i den befintliga databasen. 

4.1.6.6 Webbläsare 

Ett flertal webbläsare har använts för att testköra applikationen. Mest på grund av att 

de grafiska elementen inte fungerar på samma sätt i alla webbläsare, och för att 

javascript kan bete sig olika beroende på vilken webbläsare som användaren använder. 

Webbläsare som använts är: 

 Google Chrome 4 & 5 

 Mozilla Firefox 3 

 Internet Explorer 6, 7, 8 & 9 

4.2 Metoddiskussion 

Nedan diskuteras för- och nackdelar med de olika metoder som använts under 

projektets gång. De metoder som tas upp är de som anses ha störst betydelse för 

projektet. 
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4.2.1 Stage12 

Att använda Stage12.se som experimentmiljö för utvärdering av de olika apierna gav 

både positiva och negativa resultat. Det fanns inte riktigt all den funktionalitet som var 

nödvändig på experimentmiljön, vilket gjorde att en del tid gick åt att utveckla själva 

experimentmiljön innan implementationen av apierna kunde genomföras. Sedan 

fortsatte utvecklingen av experimentmiljön parallellt med implementationen av apierna 

vilket gav själva apierna lite mindre fokus. 

En ordentlig insamling av information i form av en enkät till utvecklare av båda apier 

hade varit att föredra då olika utvecklare har olika bakgrundskunskaper och uppfattar 

utvecklingsmiljöer olika. Detta valdes dock bort i brist på tid, resurser och kontakter 

inom området.  

4.2.2 Iterativ utveckling 

Att arbeta iterativt kändes givet ända ifrån start. Under studierna har vi under flera 

omgångar fått testa på hur det är att arbeta iterativt och det har endast varit en possitiv 

upplevelse. Det blir enklare att få ett naturligt flöde i utvecklingen med mindre delmål 

som ska uppfyllas. 

4.2.3 Apier 

4.2.3.1 Facebook 

Att använda Facebook api var givet ifrån början. Mestadels på grund utav dess höga 

användarsiffror och möjligheterna som ges att sprida informationen vidare till många 

användare. 

Att använda sig av Facebook api var både mycket lärorikt och intressant. 4 veckor in 

på projektet bytte Facebook ut sitt dåvarande api emot ett helt nytt, vilket betydde att 

delar av projektet som hade med Facebook api att göra var tvungna att skrivas om. 

Detta gav en inblick i hur det är att arbeta emot api, då man hela tiden måste vara 

beredd på att göra uppdateringar för att apierna förändras och man måste hela tiden 

arbeta aktivt med applikationen. Annars blir man stående med en icke fungerande 

applikation. Man blir även tvungen till att tänka på skalbarheten i applikationen. Om 

nu Facebook genomför en förändring i sitt api ska det helst vara enkelt att genomföra 

en uppdatering av applikationen. Duplicerad kod blir i längden en börda att arbeta 

med.  
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Innan Facebook genomförde uppdateringen av sitt api fann jag det hyfsat krångligt att 

använda. Det var flera olika aspekter som skulle stämma för att man skulle få det att 

fungera korrekt. Till exempel så var användaren tvungen att ha javascript aktiverat för 

att viss funktionalitet skulle fungera. Kravet på användandet av javascript tog de bort i 

den nya versionen. Nu stöds all funktionalitet även utan javascript. 

Att arbeta mot Facebook api har inte känts helt stabilt. Ena dagen har en funktionalitet 

implementerats och fungerat. Dagen därpå har det slutat att fungera och man vet inte 

riktigt vad som har gått fel. Men jag kan inte påstå att det är helt förvånande. Eftersom 

Facebook bytte ut sitt api visste de troligtvis om bristerna i det gamla. Och eftersom 

det nya är så pass nytt förväntar man sig inte att det ska vara felfritt. 

4.2.3.2 Twitter 

Eftersom Twitter är ett annat socialt media som har ungefär samma funktionalitet som 

Facebook skulle det bli intressant att implementera även det. Min första reaktion var 

att Twitters api gick mycket enklare och snabbare att implementera än Facebooks 

gamla api. Dokumentationen var mycket bättre strukturerad och enklare att förstå. 

Under arbetets gång har jag även känt att arbetet emot Twitter api har varit mycket 

mer stabilare. Den funktionalitet som har implementerats har fortsatt att fungera. 

4.2.4 Subversion 

Det kändes en aning ovant att arbeta med versionshantering eftersom det endast 

arbetats med en gång tidigare, vilket inte var en behaglig upplevelse på grund utav en 

del krångel. Även denna gången krånglade versionshanteringen i början av projektet, 

men det löste sig senare och efter det har jag bara sett positivt på versionhanteringen, 

även om jag aldrig har haft något direkt behov av det.  
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5. Resultat 

I detta avsnitt följer resultatet av experimenten av de olika apierna. 

Applikationen i sig kan användas helt utan att beröras av de olika sociala medierna. 

5.1 Inloggning 

Inloggning kan ske på tre olika sätt. Antingen har användaren redan registrerat en 

användare, och kan därefter logga in med det existerande inloggningsformuläret. 
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Användaren har även möjligheten att logga in med hjälp utav Facebook och Twitter. 

 

 

Om det är första gången användaren kommer i kontakt med applikationen skickas 

användaren till antingen Facebook eller Twitter för att verifiera sina användaruppgifter 

och ge applikationen tillåtelse att komma åt användarens information. 

Facebook 

 

Twitter 
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5.2 Koppla ihop konto 

Om användaren redan har ett aktivt konto kan den koppla sitt Facebook- och 

Twitterkonto till sitt redan aktiva konto för att aktivera möjligheterna att använda 

funktionaliteten som finns aktiv för de användarna. 

 

5.3 Publicera 

Om användaren har kopplat facebook och Twitter till sitt konto kan den dela med sig 

av de kommentarer den skriver om olika filmer. 
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5.4 Facebook Vänner 

Användaren kan se vilka av sina vänner som använder applikationen och välja att följa dem. 

 

 

Genom att följa en användare får man information om vilka filmer den skriver 

kommentarer på. 
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6. Diskussion 

6.1 För stora mål 

När jag började utvecklingen utav Stage12.se hade jag stora mål med att implementera 

flera olika apier som gör många olika saker. Men när arbetet med det första apiet 

började under andra iterationen förstod jag att jag var tvungen att skala ner mitt 

slutgiltiga mål med projektet. Det tog längre tid än jag trodde att sätta sig in i hur 

sådana stora apier fungerar.  

Tidigare hade jag arbetat med mindre api med endast ett fåtal metoder. Men att sedan 

sätta sig in i hur ett api med hundratals metoder fungerar så blir det till en början 

väldigt ostrukturerat arbete. Jag fann mig själv svepas fram och tillbaka, från höger till 

vänster spara källa efter källa utan att egentligen ha någon struktur eller ordning på det 

hela. Allting slutade med att jag fick sätta mig och rensa upp bland alla de källor jag 

hade skaffat mig och sedan göra en mer strukturerad källsamling där endast de absolut 

nödvändiga hamnade.  

6.2 Dokumentation 

När vi började arbeta med projektet fick vi veta att en rimlig balans var att lägga 60 

procent på praktiskt arbete och 40 procent på dokumentationen. Till en början 

försökte jag följa detta med att skriva på dokumentationen två dagar i veckan. Men allt 

eftersom tiden gick åsidosattes dokumentationen eftersom mina mål var för stora och 

till slut var jag nere på 20 procent dokumentation. Men någon gång i mitten utav 

projektet krymptes målen och jag kände att ag fick mer tid till att arbeta med 

rapporten. 

Även om jag i mitten utav projektet kom igång med dokumentationen så känns det 

ändå som om jag la ner för lite tid på den. Den sista tiden i projektet blev det mycket 

tid som gick åt dokumentationen. 
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6.3 Slutsats 

Trots att jag var tvungen att skala ner mina ursprungliga mål känner jag ändå att jag är 

riktigt nöjd med vad jag har lyckats åstadkomma. Jag har lyckats implementera två 

stycken olika apier och fått dem att kännas som en naturlig del i applikationen. 

Eftersom applikationen hela tiden har varit under utveckling så finns det mycket kvar 

som kan göras. Självklart finns det flera apier som kan kopplas in, vilket var tänkt ifrån 

början, och det finns stöd för att expandera applikationen till att även hantera 

skådespelare. Det skulle även vara möjligt att utveckla ett eget api där man kan dela ut 

den information man får in om filmer. 

Vidare så kräver applikationen att utvecklingen fortskrider. Eftersom den i grunden 

bygger på flera olika apier som hela tiden kommer med nya uppdateringar finns det en 

risk för att applikationen dör ut om den hålls inaktiv för länge. 
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