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Abstrakt

Detta arbete är utfört i syfte att undersöka tillämpningar bäst lämpade för implementationer av 

plattformsoberoende RESTful webbtjänster med fokus på användarautentisering och skalbarhet. Arbetets 

resultat gällande användarautentisering menar till att problematisera det allmänt sedda tvånget av en 

kommunikation bestående av fler än två parter samt menar att en resursförfrågan, för användaren, först blir 

säker då kommunikationen bryter mot REST och statelessness. Arbetets resultat gällande skalbarhet menar 

till att ifrågasätta den allmänna bilden av en applikations resurs samt menar att bildandet av ett släktskap, 

The Resource Kinship, möjliggör för en förenklad filtrering av resursers representation och en strukturerad 

uppbyggnad av resursers indelning och adressering.

Abstract

The intention of this dissertation is to examine implementation best practices for cross-platform RESTful 

web services with a focus on user authentication and scalability. The result in terms of user authentication is 

meant to problematize the common principle of constraint that is that communication should be made 

between more than two parties and also mean that the users resource request never is secure until the 

communication breaks the of REST required terms of statelessness. The result in terms of user scalability is 

meant to question the common view of application resources and mean that the establishment of The 

Resource Kinship enables a simplified filtering of resource representation and a structured way of 

organization for resource data sets and addressing.
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Förord

På grund av den huvudsakliga fokuseringen samt den vetenskapliga ansatsen kom detta arbete, för mig 

personligen, att bestå av stora delar teoretisk fördjupning - konkret och i många fall rent filosofisk. Jag vill 

därför passa på att tacka min handledare Martin Blomberg vid Linnéuniversitetet i Kalmar som under 

arbetets gång iträtt sig rollen som bollplank och ifrågasättare. Jag vill också passa på att tacka Johan Leitet 

och Sven Åke Johansson vid Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik som under min tid av 

studier på Webbprogrammerarprogrammet, vid Linnéuniversitetet i Kalmar, tjänstgjort som 

programansvariga. Jag vill slutligen tacka Dead Letters Spell Out Dead Words för inspiration till detta 

arbetes titel samt för ett decennium av förbehållslöst skapande.
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1 Introduktion

Tjänster lokaliserade i det så kallade molnet och utnyttjade av institutioner och privatpersoner via sedvanliga 

persondatorer och dess programvara har under de senaste årens genomslag av mobila enheter tilldelats en 

helt ny marknad och ett helt nytt spelrum. De nya enheterna skapar nya förutsättningar för tjänsteutbud men 

sätter samtidigt restriktioner i form av nya förhållningssätt till exempelvis kapacitet och informationsdelning. 

Äldre, och redan etablerade, tjänster tvingas bygga ut och tillhandahålla delning av redan lagrad information 

anpassad för de nya plattformarna samtidigt som, jag personligen anser, trenden för den nya generationens 

tjänster i molnet istället går mot en tidig implementation av ett plattformsoberoende API, Application 

Programming Interface, där den tidigare så standardiserade persondatorn och dess webbläsare inte längre 

står i fokus utan sida vid sida samsas med mjukvara använd i mobila enheter.

1.1 Inledning/Bakgrund

Inom ramen för mitt arbete kommer jag att utforska och analysera tillämpningar för implementation av dessa 

plattformsoberoende api-baserade webbtjänster med ett fokus på användarautentisering och skalbarhet och 

med syftet att finna och utesluta tillämpningar bättre respektive sämre anpassade för en ny generation av 

informationsdelning.

Som grund och praktisk utgångspunkt i mitt arbete kommer jag att använda mig av den fortgående 

implemenationen av den plattformsoberoende webbtjänsten A Fifth Column – ett molnbaserat  verktyg för 

public relations med huvudsaklig målgrupp modeindustrin. Utifrån diskussion kring bästa tillämpningar 

anpassat för just detta verktyg anser jag mig också kunna reflektera och analysera tillämpningar bättre 

anpassade om det huvudsakliga implementationsmålet varit ett annat.
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1.2 Problemformulering

1.2.1 Användarautentisering

 Bör tillämpning för användarautentisering bygga på redan etablerade ramverk, exempelvis OAuth 

eller OpenID?

 Är en implementation av ett eget autentiseringsramverk praktiskt genomförbart och ekonomiskt 

försvarbart?

 Värdet av kryptering och implementation av SSL sett ur en säkerhetssynpunkt.

1.2.2 Skalbarhet

 Tillämpningar för strukturella uppbyggnader av URI's vid API-kommunikation.

 Tillämpningar för strukturella uppbyggnader av levererad information – grupperingar och 

paketeringar

1.3 Syfte och frågeställning

Mitt förväntade resultat efter slutfört arbete är att genom förundersökning, implementationstester, 

utvärdering och analys kunna dra slutsatser och peka på generella och specifika tillämpningar bäst lämpade 

för implementation i plattformsoberoende RESTful webbtjänster inom ramen för arbetets huvudsakliga 

fokusering och med utgångspunkt i dess huvudsakliga implementationsmål.
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1.4 Avgränsningar

Då ett fullständigt färdigställande av den slutgiltiga produkten, utifrån arbetets dragna slutsatser, inom 

tidsramen för detta arbete inte var möjlig, och ej heller intressant för arbetets problemställning, valde jag 

tidigt i projektet att sätta upp ett antal avgränsningar utifrån produktens slutgiltiga implementationsmål för 

senare användning i detta arbete som referens- och analysmaterial. Jag valde att avgränsa det praktiska 

implementationsmålets relativt omfattande databas till att innehålla endast tjänstens huvudsakliga resurser 

(Se Figur 1.4.1) samt begränsade produktens implementation till en applikation för test av autentisering samt 

resursadressering (Se Bilaga 8.3 Applikation för test av autentisering och adressering).

Figur 1.4.1: Avgränsning databasmodell

På grund av arbetets tidsram var jag också tidigt tvungen att sätta begränsningar i form av vilka 

specifikationer för användarautentisering jag närmare skulle undersöka. Mina val föll på OAuth och OpenID 

utifrån, min mening, dess utbredda användning och till följd av detta tvingades jag bortse från liknande 

specifikationer så som AuthSub, OpenAuth och BBAuth med flera.

1.5 Målgrupp

Detta arbetes målgrupp kan i huvudsak ses vara utvecklare av nya molnbaserade RESTful tjänster vars val i 

form av frågande enhet inte nödvändigtvis behöver vara den tidigare så standardiserade persondatorn och 

dess webbläsare. Utifrån arbetets resultat, analys och slutsats gällande skalbarhet och resursadressering kan 

målgruppen också anses breddad till samtliga intressenter av RESTful arkitektur. 
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2 Metod

För att finna en grund inför ett senare beslut om struktur och implementationsdesign valde jag inledande i 

mitt arbete att se till litteratur inom ramen för arbetets huvudsakliga fokusering, standarder, tidigare 

genomförda publika projekt, dess specifikationer och dokumentation. Punkter och underrubriker inom denna 

rapports rubrik »Teori« är menade att presentera huvudsakliga standarder och begrepp undersökta i min 

förundersökning – vars funktionalitet och egenheter jag anser nödvändiga att förklara för en vidare analys 

och slutsats. Under rubriken »Resultat« presenteras sedan arbetets resultat helt utan vidare analys vilken 

senare, via en diskussion utifrån den tidigare förundersökningen, presenteras under rubriken »Analys och 

diskussion«. Under arbetets avslutande rubrik, »Avslutning«, presenteras en kortfattad slutsats samt förslag 

på framtida forskning.

2.1 Vetenskaplig ansats

Den vetenskapliga ansatsen för detta arbete har varit att via abduktivt teoretiskt förundersökningsarbete 

fastställa ramar för grundläggande experimentella implementationer och hypoteser som sedan bildat 

utgångspunkter för resultat, analys och slutsats. Ansatsen grundas i arbetets, i många fall, komplexa fokus 

där resultat från tidigare genomförda projekt samsas med närmast filosofiska vedertaganden om bästa 

tillvägagångssätt.
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3 Teori

3.1 REST

REST, Representational State Transfer, som begrepp är tämligen abstrakt. Begreppet myntades av Roy 

Thomas Fielding år 2000 i dennes doktorsavhandling Architectural Styles and the Design of Network-based 

Software Architectures och kan snarare ses ha en filosofisk innebörd för bedömning av arkitektur än en 

beskrivande roll för arkitekturell design. Leonard Richarson och Sam Ruby vill med sin bok RESTful Web 

Services, utifrån Fielding's tidigare myntade teori, peka på både praktiska designval för implementation av 

webbtjänster samt teoretisk försöka beskriva fördelen i att implementera webbtjänster RESTful (Richardson, 

Ruby, 2007:Preface). Jag vill med, och utifrån, Fielding's, Richardson's och Ruby's arbete som stöd 

fortsättningsvis peka på, några enligt mig, viktiga punkter för begreppet REST och RESTful design.

 Resurser

All information hanterad av en applikation och som har en tillräckligt betydande roll för dennes 

funktionalitet bör tilldelas synlighet som en resurs via en bestämd URI (Richardson, Ruby, 

2007:215) (Vidare beskrivet i Avsnitt  3.3.1 Resurser).

 Uniform Resource Identifiers (Det enhetliga gränssnittet – trygghet and idempotens)

Fielding menar att det centrala karaktärsdraget som utmärker REST och dess arkitektur är 

betoningen på ett enhetligt gränssnitt. ”Genom att applicera den programvarutekniska principen om 

generalitet på komponenters gränssnitt så förenklas systemets arkitektur överlag samtidigt som 

synligheten i dess interaktion förbättras” (Fielding, 2000:5.1.5, min översättning, min kursivering). 

Richardson och Ruby menar att denna interaktion bör förmedlas via några enkla HTTP-metoder och 

att alla resurser bör kunna lyssna till och förstå en eller flera av dessa. De understryker också vikten 

av att ”en metod utför samma handling på varje resurs som stödjer den” (Richardson, Ruby, 

2007:218, min översättning).

Richardson och Ruby tar vidare också upp begreppen Safety och Idempotence (Richardson, Ruby, 

2007:219-220, hädanefter benämnt i min översättning ”Trygg(het)” och ”Idempoten(t)(s)” 1) och 

applicerar dessa två begrepp på HTTP-protokollet och dess metoder. Jag kommer med stöd  av 

denna applicering fortsättningsvis kortfattat exemplifiera enlighet, trygghet och idempotens i HTTP-

metoderna GET, POST, PUT och DELETE – metoderna med ett direkt användningsområde inom 

ramen för detta arbete.

1 Inom matematiken och datavetenskapen säger man att en operation är idempotent om avbildningen resulterar i 
samma resultat hur många gånger man än applicerar den (Wikipedia, 2010a).
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GET – En förfrågan till en resurs om dess information som aldrig bör tilldelas medskickad 

representation. Förfrågan skall anses trygg i och med att denne aldrig bör förfråga förändring i 

resursens tillstånd.

POST – En förfrågan om att skapa en ny resurs där medskickad representation tilldelas för 

beskrivning av den nya resursens initiala tillstånd. Förfrågan skall anses varken trygg eller 

idempotent men kan göras idempotent genom POE - POST Once Exactly.

PUT – En förfrågan om att förändra en existerande resurs där medskickad representation tilldelas för 

beskrivning om resursens nya tillstånd. Förfrågan skall anses idempotent då samma förfråga 

upprepad bör ha samma effekt som om förfrågan endast ställts en gång.

DELETE - En förfrågan om att radera en existerande resurs som aldrig bör tilldelas medskickad 

representation. Förfrågan skall anses idempotent då samma förfråga upprepad bör ha samma effekt 

som om förfrågan endast ställts en gång.

 Statelessness (Regler för kommunikationens tillstånd)

Fielding menar att alla förfrågningar från klient till server måste innehålla all information nödvändig 

för att servern skall kunna förstå förfrågan utan att ta del av egenlagrad information om tillstånd – 

kommunikationens tillstånd kan genom detta tvång endast lagras hos klienten (Fielding, 2000:5.1.3). 

Richardson och Ruby menar detta innebär att varje förfrågan från klient av servern bör hanteras 

separat och utifrån varje resurs nuvarande tillstånd (Richardson, Ruby, 2007:217-218).

 Adresserbarhet

Richardson och Ruby menar att varje resurs måste vara unikt adressbar via en URI och att denna 

URI alltid måste representera samma unika representation. De menar vidare att detta också måste 

göra sig gällande vid exempelvis egenskaper som språk och önskat returnerat format. De menar att 

dessa val ej endast skall kunna hanteras via HTTP header och Accept samt Accept-Language 

(Richardson, Ruby, 2007:216-217).

 Connectedness (Hantering av kommunikationens tillstånd)

Trots det faktum att servern i sin kommunikation med klienten, tidigare beskrivet, inte lagrar någon 

information om dennes aktuella tillstånd menar Richardson och Ruby att servern ändå kan vara 

behjälplig genom att via sitt svar guida klienten vidare till relaterade resurser genom länkar och 

antydningar gällande accepterad representation (Richardson, Ruby, 2007:217).
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3.2 Användarautentisering

Cal Henderson menar i boken Building Scalable Web Sites att tre kriterier bör uppfyllas för att säkra ett API 

anpassat för storskalig användning.

 Användaren skall inte ange sina autentiseringsdetaljer för tredje part.

 Autentiseringsprocessen skall ej vara känslig för sniffning, maskerade attacker eller återattacker.

 En hemlig nämnare som aldrig skickas i klartext  måste användas för signering.

Jag vill mena att dessa av Henderson listade tre kriterier (Henderson, 2006:321, min översättning) utifrån 

vidare beskrivna teorier i detta huvudavsnitt i allmänhet, och genom avsnitten OAuth (Se avsnitt 3.2.5 

OAuth) och OpenID (Se avsnitt 3.2.4 OpenID) i synnerhet, kan anses väl bestyrkta som en allmän 

måluppfyllnad vid användarautentisering i API-baserade webbtjänster och kommer därför inom ramen för 

detta arbete användas som utgångspunk för analys och slutsats.

3.2.1 HTTP Autentisering - Basic, Digest

RFC 2617 beskriver två tillvägagångssätt för autentisering över HTTP-protokollet via HTTP headers – Basic 

och Digest. För autentisering med Basic och Digest krävs att båda parter i en kommunikation vet om och har 

tillgång till en delad hemlig nämnare, i de flesta fall – användarens lösenord (RFC 2617, 1999). Skillnaden 

mellan de båda metoderna är att då Basic förfrågar autentisering med den delade hemliga nämnaren skriven i 

klartext så utför Digest samma autentiseringsförfrågan med nämnaren krypterad. Basic kan i och med detta 

ej anses som ett säkert tillvägagångssätt utan sammanslagning med externa utbyggnader för säkerhet, 

exempelvis Secure Sockets Layer (Hädanefter benämnt ”SSL”, beskrivet i Avsnitt 3.2.2 SSL).

RFC 2617 tar i sin beskrivning av autentisering via Digest också upp begreppet nonce. Nonce kan ses som 

ett ”salt” för att krydda krypteringen av den delade hemliga nämnaren. Genom att för varje förfrågan skapa 

ett unikt nonce bestående av exempelvis nycklar och aktuell tidstämpel, i praktiken en datasträng som även 

denna kan förstås och utläsas av svarande part i kommunikationen, möjliggör detta att ingen förfrågan liknar 

den föregående (RFC 2617, 1999) – vilket i förlängningen kan användas för kontroll av att en avlyssnad 

förfrågan från tredje part ej kan återanvändas (Se även Avsnitt 3.2.5 OAuth och Avsnitt 3.2.4 OpenID).

I summeringen utav RFC 2617 medges en rad brister i dessa två relativt enkla implementationssätt för 

autentisering av användare gentemot dess skyddade resurser. Jag anser personligen påstådda brister i att 
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exempelvis den delade hemliga nämnaren kan behöva lagras även hos frågande part i kommunikation samt 

möjligheten för avlyssning för senare uträkning av potentiella hemliga nämnaren är extra intressanta och i 

mångt och mycket pekar på problematiken i att i varje förfrågan använda användarens personliga och 

sekretessbelagda uppgifter för autentisering.

3.2.2 SSL

SSL-protokollet kan kortfattat beskrivas genom att det ”tillåter ömsesidig verifiering mellan en klient och en 

server och sinsemellan upprättar en verifierad och krypterad koppling ” (Mozilla, 2011, min översättning). 

Transport Layer Security, för tillfället specificerat i version 1.0 (RFC 2246, 1999),  (Hädanefter benämnt 

”TLS”) är ett protokoll baserat på SSL och tänkt att i framtiden fungera som dess ersättare (Mozilla, 2011). 

Då TLS inte dramatiskt skiljer sig från SSL, dock tillräckligt för att de ej skall samverka, (RFC 2246, 1999) 

kommer jag inom detta arbetes ram, och inom ramen för verifierad och krypterad koppling emellan klient 

och server, använda mig av SSL som referens och dess nuvarande utkast - version 3.0 (Transport Layer 

Security Working Group, 1996). 

Inom ramen för detta arbete har jag också valt att endast titta på SSL ur ett plattformsoberoende perspektiv 

och då fokusera på problematik och lösningar i och för ett upprättande av en verifierad och krypterad 

koppling emellan klient och API (Beskrivet i Avsnitt 3.4 cURL).

3.2.3 HTTP Autentisering – Web Services Security (Extension)

Som ett komplement till autentisering via Basic och Digest beskrivs i RFC 2617 möjligheter till att själv 

definiera egna standards – extensions (RFC 2617, 1999, jfr. Pilgrim, 2003, se även Richardson, Ruby, 

2007:241). Web Services Security är en standard godkänd av OASIS, Organization for the Advancement of  

Structured Information Standards (OASIS, 2011a), och specificeras i en rad olika versioner (OASIS, 2011b) 

(Hädanefter benämnt under samlingsbegreppet ”WSS”). WSS lägger mycket tyngd på autentisering för 

SOAP, Simple Object Access Protocol, via SOAP headers. Arbetsgruppen för publiceringsprotokollet Atom 

har dock i ett försök att finna ett substitut till autentisering via Basic och Digest portat algoritmen från WSS-

idéen UsernameToken, senare specificerad i Username Token Profile 1.1 (OASIS 2011c), för användning i 

HTTP headers under namnet WSS Extensions (Hädanefter benämnt ”WSSE”) (Richardson, Ruby, 

2007:241). Skillnaderna är inte stora i tillvägagångssätt för autentisering via WSSE och Digest. Istället för 

som i Basic skicka den delade hemliga nämnaren i klartext krypterar WSSE, likt Digest, nämnaren 

tillsammans med nonce och tidstämpel. Fördelen med WSSE i jämförelse är att WSSE inte kräver någon 

eventuell konfigurering på serversidan vilket i vissa fall kan behövas för autentisering via Digest (Pilgrim, 

2003). Richardson och Ruby för dock fram kritik mot att en implementation av WSSE som ett substitut till 

Digest endast är nödvändig då åtkomst till serverns ROOT och databas inte finns att tillgå vilket i sin tur 
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medför att delade hemliga nämnaren istället måste lagras i klartext hos svarande part i kommunikationen och 

i och med det skapar stora hål i den gemensamma säkerheten (Richardson, Ruby, 2007:242-243). Jag anser 

ovan nämnda kritik ej relevant för detta arbetes implementationsmål utan vill istället med WSSE som 

exempel lyfta fram möjligheten att med hjälp av HTTP headers kunna skapa algoritmer för autentisering 

efter behov.

3.2.4 OpenID

OpenID är en öppen specifikation som tillåter användaren att med existerande hemliga nämnare redan 

registrerad hos en tjänst legitimera sig hos andra tjänster och därigenom möjliggöra för användaren att i 

praktiken endast inneha en hemlig nämnare för tusentals tjänster (OpenID, 2011a). Standarden menar inte 

bara till att öka säkerheten vid autentisering utan menar också till att förhöja användarvänligheten samt öka 

användarens integritet genom att denne endast behöver autentisiera och registrera sig hos en tjänst (OpenID, 

2011b). Specifikationen saknar central styrning och det är fritt för tjänster att idag adoptera specifikationen 

antingen genom att möjliggöra autentisering via extern leverantör eller själva välja att bli en leverantör av 

identifikation för andra tjänster (OpenID, 2011a). Specifikation finns i flertalet versioner där OpenID 

Authentication 2.0 är den senast slutförda (OpenID, 2011c) och också den version som jag inom ramen för 

detta arbete har valt att använda som teoretisk referens. Till raden av versioner tillkommer också en rad 

tillägg i form av olika utbyggnader (OpenID, 2011c) som jag för detta arbete valt att utesluta dels på grund 

av arbetets tidsram och dels då jag endast anser specifikationens grundläggande hantering av autentisering 

faller inom ramen för arbetets huvudsakliga fokus.

Via OpenID autentiserar sig användaren, istället för med en hemlig nämnare, med vad som enligt 

specifikationen benämns som en Identifier (Hädanefter benämnd ”Identifierare”). Identifieraren består utav 

en för användaren unik URI som fungerar som användarens identifikation - tilldelad användaren utav 

identifikationsleverantören. Då användaren hos den tjänst som accepterar autentisering via OpenID har 

delgett sin identifierare så hanterar tjänsten denne och vidarebefordrar användaren vidare till leverantören för 

autentisering. Tillsammans med förfrågan om autentisering har tjänsten i denna del av kommunikationen 

också möjlighet att binda ett band till leverantören genom en gemensam hemlig nämnare för att underlätta 

framtida autentisering och eliminera behovet att verifiera framtida signaturer. Användaren anger hos 

leverantören sin registrerade hemliga nämnare och leverantören vidarebefordrar användaren tillbaka till 

tjänsten med information om autentisieringen godkänts eller misslyckats. I autentiseringens sista steg 

verifierar tjänsten informationen mottagen från leverantören och kontrollerar nonce samt signatur (OpenID, 

2011d).

Begreppet nonce (Se även Avsnitt 3.2.1 HTTP Autentisering - Basic, Digest) har i specifikationen för 

OpenID en liknande roll tidigare beskriven för Digest-autentisering. Specifikationen presenterar dock för 
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detta arbete ett nytt begrepp i form av en signatur. Signaturens roll, i praktiken, är att bistå med en krypterad 

sträng bestående av utvalda parametrar, exempelvis kommunikationens nonce, som endast skall kunna 

verifieras av tjänsten och leverantören och därigenom försäkra användaren om att båda parter för 

autentisering har godkänt varandra och är vilka de utger sig för att vara (OpenID, 2011d).

Viktigt att påpeka, på grund av detta arbetes huvudsakliga fokus, är att kommunikationen mellan tjänst och 

leverantör enligt specifikationen hanteras via en av användaren använd webbläsare som implementerar 

HTTP/1.1 (OpenID, 2011d).

3.2.5 OAuth

OAuth-protokollet beskrivs på dess webbplats som ”ett öppet protokoll som tillåter säker API-autentisering 

genom enkla och standardiserade metoder från skrivbords- och webbapplikationer” (OAuth, 2011a, min 

översättning). Protokollet finns för närvarande i två versioner (OAuth, 2011b). Jag kommer inom ramen för 

detta arbete att se till den slutgiltiga specifikationen för OAuth 1.0, beskriven i RFC 5849, i ett försök att 

kortfattat beskriva protokollets grundläggande koncept och endast se till det nuvarande utkastet av OAuth 2.0 

i en jämförande studie i ett försök att peka på viss problematik.

OAuth's huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla metoder för användare att på ett säkert sätt tillåta att tredje 

part får tillgång till användarens resurser hos en av användaren använd tjänst - utan att tredje part behöver 

informeras om användarens identitet eller personliga hemliga nämnare (Hueniverse, 2009a, jfr. OAuth, 

2007). Enligt OAuth's terminologi beskrivs detta flöde som ett ”3-Legged flow” (Hueniverse, 2009a) 

(Hädanefter benämnt ”3-partsflöde”). För att konkretisera detta i ett exempel så kan användaren exempelvis 

tillåta en tjänst för fotoutskrifter att tillgå fotografier ägda av användaren och lagrade på en av användaren 

använd tjänst för fotodelning utan att användaren, till tjänsten för utskrifter, behöver ange sitt användarnamn 

och lösenord för tjänsten för fotodelning (Hueniverse, 2010a). OAuth löser detta genom att istället för att låta 

tredje part med användarens hemliga nämnare autentisera användaren på den ursprungliga tjänsten, förenklat 

beskrivet, låta användaren själv, genom att via en vidarebefordring ange den hemliga nämnaren på den 

ursprungliga tjänsten, tilldela tredje part tillträde via en polett (hädanefter benämnd med dess engelska 

beteckning ”Token”) och en av tredje part och den ursprungliga tjänsten delad hemlig nämnare (Hueniverse, 

2010a, jfr. RFC 5849, 2010). OAuth har också stöd för en ett så kallat ”2-Legged flow” (Hueniverse, 2009a) 

(Hädanefter benämnt ”2-partsflöde”) där användaren är densamma som tjänsten och därav agerar på uppdrag 

av sig själv.

Vissa begrepp i OAuth's terminologi har inom ramen för detta arbete tidigare hanterats och beskrivits (Se 

Avsnitt 3.2.1 HTTP Autentisering - Basic, Digest och Avsnitt 3.2.4 OpenID) och jag har på grund av deras 

likartade roll i detta specifika protokoll valt att inte beskriva de närmare – nonce och signatur. Två begrepp 
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som OAuth introducerar som nya för detta arbete, och som delvis tidigare i detta avsnitt benämnts, kommer 

jag här fortsättningsvis med stöd av RFC 5849 (RFC 5849, 2010) i punkform förtydliga då jag vill mena de 

fyller en betydande roll för detta arbetets resultat, analys och slutsats.

 Klientnyckel

RFC 584 tar upp begreppet Consumer Key (Hädanefter benämnd ”Klientnyckel”). Dess funktion är 

att kunna verifiera tredje parten i 3-partsflödet och utifrån detta kunna tilldela parten specifik 

behandling. Klientnyckelns roll för version 1.0 är dock inte större än att agera stöd och 

kompatibilitet för tidigare versioner där klientnyckelns plats var mer framträdande (RFC 5849, 2010, 

jfr. Hueniverse, 2009). Då en hos parten sparad nyckel i en parts klient vars åtkomst inte säkras av en 

säker webbserver, exempelvis en JavaScript-, eller skrivbordsapplikation, relativt obehindrat skulle 

kunna utläsas kan klientnyckeln inte egenhändigt stå som metod för autentisering. Klientnyckelns 

roll bör därför endast begränsas till statistiska ändamål (Hueniverse, 2009b).

 Token

Istället för att vid varje förfrågan från tredje part till den ursprungliga tjänsten använda användarens 

hemliga nämnare använder sig OAuth av en, oftast tidsbegränsad, token som efter en inledande 

autentisering hos den ursprungliga tjänsten returneras till tredje part för framtida autentisering. Detta 

löser problematiken med att användarens hemliga nämnare, i praktiken, annars antingen är tvungen 

att lagras hos tredje part, att användaren vid varje förfrågan är tvungen att delge tredje part den 

hemliga nämnaren eller att tredje part vid varje förfrågan är tvungen att vidarebefordra användaren 

till den ursprungliga tjänsten för autentisering (RFC 5849, 2010, jfr. Hueniverse, 2009). 

I det nuvarande utkastet till OAuth 2.0 kan man dock se vissa förändringar och tillägg som jag vill mena 

pekar på viss problematik med den tidigare slutgiltiga specifikationen som, jag anser, exempelvis inte endast 

utan viss modellering kan anpassas för miljöer med avsaknad till en av användaren använd webbläsare och 

som i sitt grundläggande utförande heller inte nämnvärt stödjer en förenklad direkt autentisering mellan 

användare och klient i ett så kallat 2-partsflöde. Eran Hammer-Lahav, stadig bidragsgivare till OAuth-

protokollet och redaktör för teknologibloggen Hueniverse (Hueniverse, 2011), tar i en presentation av den 

nya specifikationen upp delar av denna problematik. Han pekar på bland annat på nya flöden för den 

inledande förfrågan efter fortsättningsvis använd token där den nya specifikationen tillåter användaren att via 

en, av användaren betrodd, tjänst eller applikation direkt med sin hemliga nämnare, exempelvis 

användarnamn och lösenord, autentisiera sig utan att först bli vidarebefordrad (Hueniverse, 2010b, jfr. 

Network Working Group, 2011).
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3.3 Skalbarhet

Då skalbarhet som begrepp, enligt mig, kan innefatta många olika definitioner har jag till min hjälp för 

begreppet, inom ramen för detta arbete, tagit Henderson's definition för att klargöra min ståndpunkt med 

utgångspunkt i resurs- och representationshantering (Beskrivet i Avsnitt 3.3.1 Resurser) för 

plattformsoberoende RESTful webbtjänster. 

 Systemet kan anpassa sig till en ökad användning.

 Systemet kan anpassa sig till en ökad datamassa.

 Systemet är mottagligt för underhåll.

Utifrån denna definition (Henderson, 2006:203, min översättning) har jag också inom ramen för detta arbete 

valt att fokusera på de två inledande punkterna i gällande anpassning till ökad användnings samt ökad 

datamassa.

3.3.1 Resurser

Fielding menar att en resurs är ett RESTful element som är tänkt att verka som ett begreppsmässigt mål för 

en hypertextreferens (Fielding, 2000:5.2.1) och menar vidare att all information som kan namnges också kan 

vara en resurs. Richardson och Ruby menar att en resurs namnges genom dess URI och bör ha så få namn 

som möjligt där varje namn bör fylla en betydelse (Richardson, Ruby, 2007:215). De menar vidare att 

klienten i fråga dock aldrig får direkt tillgång till resursen utan endast delges dess representation i form av 

information om resursen. De menar också att skillnaderna mellan resurs och dess representation i vissa fall 

kan vara relativt akademisk. För att vidare inom ramen detta arbete kunna analysera och dra slutsatser 

kommer ett konkret exempel på resurser och dess representation dock vara behövligt. Jag har utifrån min 

analys av Fielding's, Richardson's och Ruby's arbeten därav i Figur 3.3.1.1 exemplifierat en 

resursindelningen och dess indelning av representation utifrån ett enkelt exempel grundat i en databastabell. 

Jag har också i Figur 3.3.1.2 exemplifierat ett anrop till en av dessa resurser där dess representation delges i 

responsen. Jag vill med exemplen i Figur 3.3.1.1 och Figur 3.3.1.2 visa det, enligt mig, utifrån Richardson 

och Ruby mest specifika fallet av resursindelning i en databastabell – den unika raden adresserad, i detta fall, 

via dess unika identitet. En mer allmän resursindelning sett utifrån databastabellen i Figur 3.3.1.1 skulle 

kunna vara att själva tabellen hanteras som en resurs, Figur 3.3.1.3 exemplifierar detta anrop med tillhörande 

respons. 
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Figur 3.3.1.1: Resurser och representation

Förfrågan:
GET /brand/1.xml HTTP/1.1

Host: api.afifthcolumn.com

Respons:
200 OK

Content-Type: text/xml

<?xml version=”1.0”?> 

<afc>

    <brand>

        <brand_id>1</brand_id>

        <brand_username>example</brand_username>

        <brand_name>Example Brand</brand_name>

    </brand>

</afc>

Figur 3.3.1.2: Resurser och representation – Specifik förfrågan och respons
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Förfrågan:
GET /brand.xml HTTP/1.1

Host: api.afifthcolumn.com

Respons:
200 OK

Content-Type: text/xml

<?xml version=”1.0”?> 

<afc>

    <brand>

        <brand_id>1</brand_id>

        <brand_username>example</brand_username>

        <brand_name>Example Brand</brand_name>

    </brand>

    <brand>

        <brand_id>2</brand_id>

        <brand_username>anotherexample</brand_username>

        <brand_name>Another Brand</brand_name>

    </brand>

</afc>

Figur 3.3.1.3: Resurser och representation – Allmän förfrågan och respons

En problematik och frågeställning som Richardson och Ruby tar upp (Richardson, Ruby, 2007:92) är att om 

en resurs har en multipel representation - hur vet servern vilken representation som efterfrågas? De menar att 

problematiken kan lösas genom att vid en exempelvis flerspråkig representation tydligt statuera önskat språk, 

exempelvis http://www.example.com/releases/104.en för en engelsk representation. Jag vill dock mena att 

Richardson och Ruby inte tar frågeställningen vidare till möjlighet att kunna specificera individuell 

representation i varje resurs. 

3.3.2 Filtrering av resurser

Mark Stahl, vid tillfället Technical Lead för Google's API-team, menar i en presentation från Google 1/0 

2010 att resurser och dess representation har en fallenhet att snabbt bli omständliga (You Tube, 2010). Han 

menar vidare att detta exempelvis för mobila klienter, där bandbredd och kapacitet sätter restriktioner, skapar 

en stor problematik då oftast väldigt få delar av den fulla representation är intressant för klienten vid varje 

separat förfrågan. Google har, som en lösning på denna problematik, i sina API's därför på ett experimentellt 

stadie infört något de valt att kalla Partial Response och Partial Update – i vad Stahl menar ett RESTful 

manér (You Tube, 2010, se även Google Code, 2010). Rent praktiskt består denna filtrering utav en valfri 
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parameter i varje förfrågan genom metoderna GET och PUT där en resurs representation i en 

kommaseparerad följd kan uppmana att endast denna selektiva information är önskad (You Tube, 2010). 

Webbtjänsten LinkedIn använder sig, av liknande skäl, av en liknande metod för filtrering, – kallad Field 

Selectors (LinkedIn Developer, 2011). LinkedIn erbjuder dock endast, vid tidpunkten för detta arbete, 

filtrering vid hämtning och inte, likt Google, även vid uppdatering av en resurs.

3.4 cURL

Richardson och Ruby menar att när kod implementeras mot en RESTful webbtjänst kan vissa 

programmeringsspråk finna problematik i att uppnå fullgod kompatibilitet för HTTP-förfrågningar 

(Richardson, Ruby, 2007:29-31) vilket, jag anser, skapar grundläggande problematik i förutsättningarna för 

en plattformsoberoende RESTful webbtjänst och i sin tur detta arbetes huvudsakliga implementationsmål. 

Richardson och Ruby menar dock vidare att varje modernt programmeringsspråk har minst ett bibliotek för 

att hantera dessa förfrågningar och statuerar därefter en lista på funktionalitet de anser bör uppfyllas för att 

biblioteket skall anses fullgott RESTful hantering.

cURL är namnet på ett fritt och öppet kommandoradsverktyg för hantering av filer via URI-syntax och också 

namnet på det öppna projekt som producerar det öppna biblioteket libcurl (cURL, 2011a). libcurl erbjuder 

bindningar för en rad programmeringsspråk (cURL, 2011b) och är, enligt mig, ur detta perspektiv sett ett 

fullgott alternativ för, vad jag anser, plattformsoberoende implementation inom ramen för detta arbete. Jag 

anser också att libcurl fullgott tillgodoser krav på funktionalitet för RESTful hantering. Jag kommer 

fortsättningsvis utifrån Richardson och Ruby's listade krav (Richardson, Ruby, 2007:29), med utgångspunkt i 

detta arbetes huvudsakliga implementationsmål, mena till att styrka detta i en jämförelse med libcurl's 

funktionalitet (cURL, 2011c).

 libcurl har stöd för SSL samt certifierad SSL-verifikation.

 libcurl har stöd för de fem huvudsakliga HTTP-metoderna: GET, HEAD, POST, PUT och DELETE. 

DELETE kan genom libcurl hanteras via inställning av anpassad förfrågan (cURL, 2011d).

 libcurl stödjer anpassning av data skickad via PUT och POST genom protokollinställningar (cURL, 

2011d).

 libcurl ger tillgång till responskoder och tillgång till responderande HTTP headers (cURL, 2011d).

 libcurl stödjer kommunikation genom HTTP proxy.
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4 Resultat

4.1 Användarautentisering

Jag kommer i detta avsnitt beskriva min, för detta arbetes, slutgiltiga hantering av användarens autentisering 

gentemot detta arbetes huvudsakliga implementationsmål för en senare analys (Se Avsnitt 5.1 

Användarautentisering).

4.1.1 Flöde för autentisering

Jag delar upp flödet för autentisering i två steg (Se Figur 4.1.1.1) där det inledande steget, då användaren 

med dennes hemliga nämnare i form utav användarnamn och lösenord förfrågar tidsbegränsad tillgång till 

ägda resurser, är obligatoriskt. Användaren kan sedan utifrån den i Steg 1 lyckade förfrågans returnerade 

token under dennes tidsbegränsade validitet upprepa Steg 2 för resursåtkomst.

Figur 4.1.1.1: Användarautentisering – Flöde
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Flödet för autentisering innehar parametrar skickade via utbyggda HTTP headers - extensions. Samtliga 

parametrar är för flödets två steg begärda förutom användarens hemliga nämnare, användarnamn och 

lösenord, som i Steg 2 byts ut mot returnerad token. De båda stegen kan även innehålla den valfria 

parametern ”Realm” vars funktionalitet ligger utanför detta arbetes huvudsakliga fokus och därför ej närmare 

kommer att beskrivas. Dess sinsemellan valda ordning har ingen, för förfrågan, betydelse och jag väljer 

fortsättningsvis i min kortfattade beskrivning den ordning jag senare använder i exemplen för förfrågan Steg 

1 (Se Figur 4.1.1.2) och förfrågan Steg 2 (Se Figur 4.1.1.3).

 afc_client_key – Per klientapplikation unik nyckel registrerad inom API:et. Nyckeln funktionalitet 

sträcker sig endast till att möjliggöra eventuellt nekande av resursrespons från utvalda klienter samt 

möjliggöra lättare statistiska uträkningar på trafik per klient. Skickas i klartext.

 afc_signature_method – Vald metod för kryptering av signatur. Skickas i klartext.

 afc_username – Användarens användarnamn. Skickas i klartext inom ramen för Steg 1 (Se Figur 

4.1.1.2).

 afc_password – Användarens lösenord. Skickas krypterat utifrån API:et deklarerad 

krypteringsmetod inom ramen för Steg 1 (Se Figur 4.1.1.2).

 afc_token – Inom API:et unik registrerad sträng med tidsbegränsad validitet. Lagras hos klienten 

och skickas i klartext, som ett substitut för användarens användarnamn och lösenord, inom ramen för 

Steg 2 (Se Figur 4.1.1.3).

 afc_timestamp – Tidstämpel för förfrågans tidpunkt. Används för att kontrollera att samma fråga 

inte tidigare har förfrågats och att förfrågans tidpunkt efterföljer tidigare förfrågningar. Skickas i 

klartext och lagras inom API:et.

 afc_nonce – Per förfrågan unik sträng. Används för att kontrollera att samma fråga inte tidigare har 

förfrågats. Skickas i klartext och lagras inom API:et.

 afc_signature – Per förfrågan unik sträng som genom korrekt förfrågan kan utläsas och godkännas 

av API:et. Signaturen innehåller förfrågans samtliga parametrar samt information om HTTP-metod 

och adressering. Skickas krypterad utifrån per förfrågan deklarerad krypteringsmetod.
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Förfrågan:
GET /auth/token.xml HTTP/1.1

Host: api.afifthcolumn.com

Authorization: AFC realm="AFC Auth",

afc_client_key=”62608e08adc29a8d6dbc9754e659f125”,

afc_signature_method=”md5”,

afc_username=”example”,

afc_password=”5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99”,

afc_timestamp=”2011-01-01 00:00:00”,

afc_nonce=”c9f5731c3933555683dd2a947bb35ea7”,

afc_signature=”9e7293ec2e335fc18664e45dc2434f0c”

Respons:
200 OK

Content-Type: text/xml

<?xml version=”1.0”?> 

<afc>

    <afc_token token=”94a08da1fecbb6e8b46990538c7b50b2” />

</afc>

Figur 4.1.1.2: Användarautentisering – Steg 1
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Förfrågan:
GET /brand/1.xml HTTP/1.1

Host: api.afifthcolumn.com

Authorization: AFC realm="AFC Request",

afc_client_key=”62608e08adc29a8d6dbc9754e659f125”,

afc_signature_method=”md5”,

afc_token=”94a08da1fecbb6e8b46990538c7b50b2”,

afc_timestamp=”2011-01-01 00:00:10”,

afc_nonce=”b4d446e2fc56e5ac33639e502b73d8f9”,

afc_signature=”e9cd9397beda165d342de69879870187”

Respons:
200 OK

Content-Type: text/xml

<?xml version=”1.0”?> 

<afc>

    <brand>

        <brand_id>1</brand_id>

        <brand_username>example</brand_username>

        <brand_name>Example Brand</brand_name>

    </brand>

</afc>

Figur 4.1.1.3: Användarautentisering – Steg 2
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4.1.2 Lagring av flödets tillstånd

För lagring av flödets tillstånd tvingas jag göra tillägg i form av objekt och attribut, tabeller och kolumner, i 

det huvudsakliga implementationsmålets, för detta arbetes, begränsade databasmodell  (Se Figur 4.1.2.1).

Figur 4.1.2.1: Tillägg i avgränsad databasmodell

Varje Brand tilldelas ett attribut i form av en tidstämpel för att möjliggöra kontroll av senast genomförda 

förfrågan. Varje Brand tilldelas också möjlighet att inneha en eller flera tokens för vidare autentisering då 

varje Brand teoretisk skall kunna efterfråga och hantera dess resurser från en eller flera klienter samtidigt. 

För varje, av Brand, genomförd förfrågan måste förfrågans unika nonce kunna lagras för att möjliggöra 

kontroll av att nonce inte tidigare använts. Ett Brand tilldelas ansvar för en eller flera klienter. Ansvaret 

begränsar inte på något sätt andra Brand att förfråga sina resurser utifrån en av annat Brand kontrollerad 

klient men ställer krav på att endast, inom tjänsten existerande juridiska personer, kan erhålla möjlighet till 

klientutveckling.

4.2 Skalbarhet

Utifrån detta arbetes teoretiska ramverk började jag inför tester och implementation ifrågasätta, vad jag 

menar är inom detta arbetes huvudsakliga fokus, den allmänna bilden av resurser och dess adressering som, 

jag vill mena, på ett eller annat sätt betvingar en krystad hantering vid selektiv representationsförfrågning. 

Jag kommer i detta avsnitt beskriva min, för detta arbetes, slutgiltiga modell för behandling av resurser, för 

en senare analys (Se Avsnitt 5.2 Skalbarhet). 
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4.2.1 The Resource Kinship – Resursers släktskap

Utifrån det huvudsakliga implementationsmålets, för detta arbetes, begränsade databasmodell hanterar jag 

varje tabellobjekt, istället för som en resurs, som en kollektion (Se Figur 4.2.1.1).

Figur 4.2.1.1: Kollektioner

I varje kollektion identifierar jag sedan varje enstaka rad med en, för kollektionen, unik identitet i 

resurssläktskapet kallad fokal (Hädanefter även benämnd ”Focal”) 2 (Se Figur 4.2.1.2). Som fokal har jag 

inom ramen för mitt arbete valt att använda mig av varje rads unika numeriska identitet men jag vill också 

mena att som fokal kan varje unik och särskiljbar representation användas. I släktskapet benämner jag sedan 

varje fokal representation som fokala attribut (hädanefter även benämnt ”Focal attribute”) (Se Figur 4.2.1.2).

Figur 4.2.1.2: Fokal och fokala attribut

Den egentliga skillnaden från den, i detta arbetes teoretiska ramverks, allmänna hanteringen av resurser och 

dess representation, förutom dess benämning, gör sig dock först märkbara via en adressering. Genom att 

inom resursen hantera dennes representation som attribut kan jag nu direkt adressera valfritt attribut (Se 

Figur 4.2.1.3) och jag kan även adressera multipla attribut via kommaseparation (Se Figur 4.2.1.4). Vill jag 

adressera resursen hela representation använder jag mig av det reserverade ordet ”all” (Se Figur 4.2.1.5).

2 En focal karaktär beskriv inom fiktionen som den karaktär som betraktaren är menad att placera majoriteten av sitt 
intresse och sin uppmärksamhet mot (Wikipedia, 2011).
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Förfrågan:
GET /brand/1/brand_username.xml HTTP/1.1

Host: api.afifthcolumn.com

Respons:
200 OK

Content-Type: text/xml

<?xml version=”1.0”?> 

<afc>

    <brand id=”1”>

        <brand_username>example</brand_username>

    </brand>

</afc>

Figur 4.2.1.3: Fokal och fokala attribut – Förfrågan till specifikt attribut.

Adresserat via /collection/{focal}/{focal-attribute}.xml

Förfrågan:
GET /brand/1/brand_username,brand_name.xml HTTP/1.1

Host: api.afifthcolumn.com

Respons:
200 OK

Content-Type: text/xml

<?xml version=”1.0”?> 

<afc>

    <brand id=”1”>

        <brand_username>example</brand_username>

        <brand_name>Example Brand</brand_name>

    </brand>

</afc>

Figur 4.2.1.4: Fokal och fokala attribut – Förfrågan till multipla attribut.

Adresserat via /collection/{focal}/{focal-attribute},{focal-attribute}.xml
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Förfrågan:
GET /brand/1/all.xml HTTP/1.1

Host: api.afifthcolumn.com

Respons:
200 OK

Content-Type: text/xml

<?xml version=”1.0”?> 

<afc>

    <brand id=”1”>

        <brand_username>example</brand_username>

        <brand_name>Example Brand</brand_name>

    </brand>

</afc>

Figur 4.2.1.5: Fokal och fokala attribut – Förfrågan om resursens hela representation.

Adresserat via /collection/{focal}/all.xml

Utifrån denna tanke om resursers släktskap och adressering lägger jag i släktträdet även till ännu en 

förgrening - foil 3. Utifrån Figur 4.2.1.1 kan vi se att varje fokal i kollektionen Brand kan ha en eller flera 

relationer till fokaler i kollektionen Collection vilka i sin tur kan ha en eller flera relationer till fokaler i 

kollektionen Item. För Brand blir Collection och Item kollektionens foil – en ägd resurs med syfte att belysa 

kollektionens fokalers särdrag. Collection och Item kan likt Brand adresseras utifrån fokal och fokala attribut 

men kan som ägd kollektion även adresseras tillsammans med Brand i form av foil och foil attribut (Se Figur 

4.2.1.6).

Figur 4.2.1.6: Foil och foil attribut

3 En foilkaraktär beskrivs inom fiktionen som den karaktär som kontrasterar den focala karaktären i syfte att belysa 
den focala karaktärens olika drag (Wikipedia, 2010b).
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Brand kan härmed välja att efterfråga alla ägda fokaler i kollektionen Collection (Se Figur 4.2.1.7) som foil, 

efterfråga alla ägda fokaler i kollektionen Item som foil eller välja att efterfråga alla ägda fokaler i de båda 

kollektionerna som foil via kommaseparation (Se Figur 4.2.1.8). En selektion på önskad representation kan 

per foil göras via foil attribut och det reserverade ordet ”all”. Brand kan vid förfrågan till foil även använda 

det reserverade ordet ”none” för att helt utesluta förfrågan om egen representation (Se Figur 4.2.1.8).

Förfrågan:
GET /brand/1/all/collection/all.xml HTTP/1.1

Host: api.afifthcolumn.com

Respons:
200 OK

Content-Type: text/xml

<?xml version=”1.0”?> 

<afc>

    <brand id=”1”>

        <brand_username>example</brand_username>

        <brand_name>Example Brand</brand_name>

        <collection id=”1”>

            <collection_title>Example Title</collection_title>

            <collection_description>All black...</collection_description>

        </collection>

    </brand>

</afc>

Figur 4.2.1.7:  Foil och foil attribut – Förfrågan till specifik foil med resursens hela representation.

Adresserat via /collection/{focal}/all/{foil}/all.xml
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Förfrågan:
GET /brand/1/none/collection,item/collection_title,item_name.xml HTTP/1.1

Host: api.afifthcolumn.com

Respons:
200 OK

Content-Type: text/xml

<?xml version=”1.0”?> 

<afc>

    <brand id=”1”>

        <collection id=”1”>

            <collection_title>Example Title</collection_title>

            <item id=”1”>

                <item_name>Example Name</item_name>

            </item>

            <item id=”2”>

                <item_name>Another Example Name</item_name>

            </item>

        </collection>

    </brand>

</afc>

Figur 4.2.1.8:  Foil och foil attribut – Förfrågan till multipla foil med multipla attribut

Adresserat via /collection/{focal}/none/{foil},{foil}/{foil-attribute},{foil-attribute}.xml

4.2.2 Regelverk för resursers adressering

Utifrån tidigare beskrivning av resursers släktskap och dess adressering använder jag följande uppsättning 

regler för CRUD-funktionalitet där HTTP-metoderna GET, POST, PUT och DELETE var för sig 

representerar en, och endast en, funktionalitet utifrån detta arbetes teoretiska ramverk för RESTful hantering. 

Den, inom ramen för detta arbetes begränsade, slutgiltiga resursadresseringen presenteras som bilaga till 

detta arbete (Se Bilaga 8.2 Adressering - kollektioner).

 För GET adresseras kollektion, fokal och valfritt fokalt attribut. Autentisering utgör grunden för om 

läsningen skall godkännas.  För GET kan även foil och valfritt foil attribut adresseras i de fall 

kollektionens fokal har äganderätt till fokaler i externa kollektioner via relation. För att bibehålla 

adresseringens struktur kan även de reserverade orden ”all” och ”none” användas som substitut till 

de valfria attributen. Fokala attribut, foil och foil attribut kan multipelt adresseras via 

kommaseparation.
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 Vid POST adresseras kollektionen direkt då någon fokal inte existerar och omöjligt kan adresseras. 

Medskickad representation och/eller autentisering utgör grunden för om tillägget i kollektionen skall 

godkännas och hur eventuella relationer skall kopplas.

 Vid PUT adresseras fokalen direkt. Medskickad representation och/eller autentisering utgör grunden 

för om uppdateringen utav fokalen skall godkännas och hur eventuella relationer skall kopplas. Vid 

PUT kan även valfritt fokalt attribut adresseras. För att bibehålla adresseringens struktur kan även 

det reserverade ordet ”all” användas som substitut för till de valfria attributen.  Fokala attribut, kan 

multipelt adresseras via kommaseparation.

 Vid DELETE adresseras fokalen direkt. Autentisering utgör grunden för om raderingen skall 

godkännas.
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5 Analys och diskussion

5.1 Användarautentisering

Det som tidigt under min förundersökning, av bästa tillämpningar för autentisering av användare, slog mig 

var den tydliga standardiserade hierarkiska topplaceringen som webbtjänsten, besökt via webbläsare som 

implementerar HTTP/1.1, fortfarande innehar i form av delaktig part i autentiseringens kommunikation - 

dess existens tycks förutsättas självklar. Jag vill dock mena att dess existens inte kan, och inte heller i 

framtiden kommer att kunna, förutsättas för tjänster vars mål är ett oberoende från direkt bindning till en 

begränsad skara tillvägagångssätt för kommunikation via ett begränsat antal plattformar – varje 

kommunikation måste i framtiden förutsättningslöst kunna bestå mellan två direkta parter, API och klient.

Utifrån detta arbetes teoretiska förundersökning kan det anses lätt att förkasta de två mest standardiserade 

sätten att genomföra autentisering på över HTTP-protokollet – Basic och Digest. Deras begränsning består i 

deras allt för förenklade hantering av användarens hemliga nämnare och de förutsätter dessutom praktiskt att 

klienten behöver känna till, lagra och vidare tillhandahålla användarens personliga information för framtida 

förfrågningar. Jag vill dock framhålla att Basic och Digest tillhandahåller, enligt mig, önskvärda 

tillvägagångssätt för direkt kommunikation mellan två parter och att de båda, tillsammans med WSSE, även 

kan anses vara de enda tillvägagångssätten, inom ramen för detta arbetes teoretiska ramverk, som helt kan 

anses överensstämma med Fielding's tankar om statelessness.

Jag vill däremot mena att OpenID och OAuth, via sin form av extensions och via sin kommunikation som ej 

kan anses överensstämma med Fielding's kriterier för statelessness i RESTful hantering, till hög grad lever 

upp till Henderson's kriterier för användarens säkerhet i ett storskaligt API och att de båda 

tillvägagångssätten har stora användningsområden för webbtjänster i stort - för kommunikation mellan tre 

eller flera parter där en eller flera av dessa parter ej kan förlitas med användarens hemliga nämnare. OAuth 

är också det protokoll som i detta arbetes resultat, för hantering av användarens autentisering gentemot detta 

arbetes huvudsakliga implementationsmål, har fått stå som modell. Resultatet kan till synes i stort anses 

identisk med OAuth's hantering av ett 2-partsflöde men har utifrån OAuth's senaste utkast, där förslag om att 

en kommunikation direkt kan göras via en betrodd klient och dess svarande part, i sitt flöde förenklats – i 

min mening dock helt utan för användarens försämrad säkerhet. Min kritik mot de båda tillvägagångssätten, 

som jag också vill mena klargörs i arbetets resultat, är just deras allt för stora beroende till tredje part vilket 

jag menar ur ett plattformsoberoende perspektiv i slutendan blir till en problematik – i allra helst då tredje 

part förutsätts kunna tilltalas via en standardiserad webbläsare.
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I mångt och mycket anser jag också problematiken för användarens säkerhet ligger just i den klient som 

instansierar dess autentisering. OpenID och OAuth menar att användaren, och dess hemliga nämnare, är 

säker då denne från klienten vidarebefordras till säker mark för autentisering. Jag vill dock mena att en klient 

vars syfte är att komma åt användarens hemliga nämnare relativt enkelt kan vidarebefordra den 

ouppmärksamma användaren till en sida vars utseende påminner om det användaren förväntar sig där 

användarens hemliga nämnare enkelt kan registreras. Problematiken är i grunden den samma gällande 

resultatet inom ramen för detta arbete. Resultatet möjliggör att klienten utan problem, istället för att endast 

skicka användarens hemliga nämnare vidare, kan lagra användarens hemliga nämnare för senare läsning och 

resursåtkomst. Jag anser dock vidare att detta är en problematik liggande utanför ramen för detta arbete och 

utanför ramen för datavetenskapen då medgivande av sekretessbelagd information till part som ej kan förlitas 

alltid kommer att innebära en säkerhetsrisk. Jag vill mena att kravet som bör uppfyllas för att säkra ett API, 

anpassat för storskalig användning, är att hanteringen av autentisering möjliggör en implementation säker för 

externa attacker och möjliggör säker autentisering via betrodda klienter som exempelvis kan kontrolleras via 

inom API:et registrerade klientnycklar.

Jag vill slutligen, gällande användarautentisering, mena att all trafik mellan klient och API, okrypterad och 

krypterad, bör hanteras över SSL för att skydda användaren mot externa attacker där fullgod 

plattformsoberoende implementation kan möjliggöras via klasser som implementerar exempelvis det öppna 

biblioteket libcurl.
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5.2 Skalbarhet

Utifrån detta arbetes teoretiska ramverk, och inför implementation, kom jag, att som tidigare benämnts, att 

ifrågasätta den, vad jag vill mena, allmänna bilden av resurser och dess adressering med utgångspunkt i 

Henderson's, i första hand, två inledande punkter för definition av skalbarhet i RESTful webbtjänster. För att 

i förlängningen kunna hantera en för tjänsten ökad datamassa ville jag testa om behovet av en tillagd metod 

för filtrering egentligen existerar om man istället direkt hanterar och adresserar resurser utifrån ett släktskap 

som möjliggör och förenklar strukturella uppbyggnader av URI's vid API-kommunikation. Min kritik mot 

exempelvis Google's hantering av denna filtrering, via Partial Response och Partial Update, är att 

tillvägagångssättet i mina ögon i mångt och mycket känns krystat då resursens hela representation först 

efterfrågas för att sedan göra tillägg i form av restriktioner för önskad respons. Jag vill också mena att för 

exempelvis förfrågningar via HTTP-metoden GET är en parameter för filtrering i gränslandet mellan att ej 

tilldela och tilldela medskickad representation utifrån vad Richardson och Ruby's tankar om trygghet och 

idempotens. Fielding menar också att all information som har en tillräckligt betydande roll för applikationens 

funktionalitet bör tilldelas synlighet via en bestämd URI. Jag vill mena att för att kunna hantera storskalig 

datamassa i ett plattformsoberoende API, där bandbredd och kapacitet kan sätta restriktioner, bör även 

representation tilldelas synlighet för att möjliggöra direkt adressering då – möjligheten till direkt 

representationsadressering för klienten får en betydande roll för dennes funktionalitet.

I mitt resultat har jag också, enligt mig, följt detta arbetes teoretiska ramverk för RESTful hantering av det 

enhetliga gränssnittet utifrån Richardson och Ruby's beskrivning av trygghet och idempotens vilket för en 

plattformsoberoende implementation kan möjliggöras via klasser som implementerar exempelvis det öppna 

biblioteket libcurl.

Hanteringen av kommunikationens tillstånd via vad Fielding menar connectedness är något som jag för 

resultatet, inom ramen för detta arbete, inte närmare belyst. Jag vill dock mena att mitt resultat för resursers 

släktskaps adressering möjliggör, via dess dynamik, en, om så önskad, komplex grund för ingående och 

specifik kartläggning. Jag har avslutningsvis, inom ramen för analys och diskussion av skalbarhet, valt att 

förenklat belysa dessa möjligheter utifrån ett exempel där vidare tänkbar, för användaren intressant, 

adressering beskrivs i en förfrågans respons (Se Figur 5.2.1).
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Förfrågan:
GET /brand/1/none/collection/all.xml HTTP/1.1

Host: api.afifthcolumn.com

Respons:
200 OK

Content-Type: text/xml

<?xml version=”1.0”?> 

<afc>

    <brand id=”1”>

        <collection id=”1”>

            <collection_title>Example Title</collection_title>

            <collection_description>All black...</collection_description>

            <method name=”GET”>

                <uri>api.afifthcolumn.com/collection/1/all.xml</uri>

            </method>

            <method name=”PUT”>

                <uri>api.afifthcolumn.com/collection/1/all.xml</uri>

                <param name=”collection_title” type=”string” />

                <param name=”collection_description” type=”string” />

            </method>

            <method name=”DELETE”>

                <uri>api.afifthcolumn.com/collection/1.xml</uri>

            </method>

        </collection>

        <method name=”GET”>

            <uri>api.afifthcolumn.com/brand/1/all.xml</uri>

        </method>

        <method name=”PUT”>

            <uri>api.afifthcolumn.com/brand/1/all.xml</uri>

            <param name=”brand_username” type=”string” />

            <param name=”brand_name” type=”string” />

        </method>

        <method name=”DELETE”>

            <uri>api.afifthcolumn.com/brand/1.xml</uri>

        </method>

    </brand>

</afc>

Figur 5.2.1:  Connectedness - Exempel
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6 Avslutning

6.1 Slutsats

Min slutsats, utifrån de i detta arbetes inledning statuerade problemformuleringar, inom ramen för detta 

arbete och detta arbetes huvudsakliga implementationsmål är att bästa tillämpning för användarautentisering 

ej går att finna i redan, inom ramen för detta arbetes teoretiska ramverk, etablerade protokoll och 

specifikationer. Min slutsats är dock att de token-baserade tillvägagångssätten till högsta grad säkerställer 

användaren via, och tack vare, dess kommunikation som bryter mot Fielding's kriterier för statelessness i 

RESTful hantering. Min slutsats är vidare dock att kravet på autentisering via tredje part skapar en 

problematik för plattformsoberoende RESTful API:er - där kommunikation förutsättningslöst måste kunna 

bestå mellan två direkta parter. Min slutsats är att en implementation av ett eget ramverk för hantering av 

användarens autentisering är praktiskt genomförbart och ekonomiskt försvarbart – dess grundläggande 

funktionalitet bör dock bygga på, och inspireras av, token-baserade specifikationer. Min slutsats är också att 

all kommunikation bör hanteras över SSL för att möjliggöra ett absolut säkerställande av användarens 

identitet och resurser.

Min slutsats gällande resursers adressering är att adresseringen bör kunna specificeras även till resursens 

unika representation. Min slutsats gällande detta område är också att resursens identitet, representation och 

relationer genom en indelning i släktskap, Resource Kinship, skapar förutsättningar för en enklare hantering 

av strukturella uppbyggnader för URI's vid API-kommunikation.

6.2 Förslag till fortsatt forskning

Arbetets resultat är, trots att det inom ramen för detta arbete på ett experimentellt stadie har implementerats 

och testats, överhängande teoretiskt – i synnerhet arbetets resultat gällande resursers indelning och 

adressering. Jag vill därför mena att intressant för vidare forskning kan vara ett användande av arbetets 

resultat, resursers släktskap, i en fullt implementerad RESTful plattformsoberoende webbtjänst där möjlig 

statistik av levererad datas trafik kan mätas och ställas i kontrast till en, vad jag utifrån detta arbetes 

teoretiska ramverk vill mena, tidigare allmän hantering av en applikations resurser.
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8 Bilagor

8.1 Adressering – Kollektioner

Brand
GET /v1/brand/{focal}/{focal-attribute}.xml Hämtar specifikt Brand med valfri 

representation.

POST /v1/brand.xml Skapar Brand.

PUT /v1/brand/{focal}/{focal-attribute}.xml Uppdaterar specifikt Brand med valfri 

representation.

DELETE /v1/brand/{focal}.xml Raderar specifikt Brand.

Collection
GET /v1/brand/{focal}/{focal-attribute}/collection/{foil-

attribute}.xml

Hämtar alla Collection's från specifikt 

Brand med valfri representation.

GET /v1/collection/{focal}/{focal-attribute}.xml Hämtar specifik Collection med valfri 

representation.

POST /v1/collection.xml Skapar Collection. 

PUT /v1/collection/{focal}/{focal-attribute}.xml Uppdaterar specifik Collection med 

valfri representation.

DELETE /v1/collection/{focal}.xml Raderar specifik Collection.

Item
GET /v1/brand/{focal}/{focal-attribute}/item/{foil-attribute}.xml Hämtar alla Item's från specifikt 

Brand med valfri representation.

GET /v1/item/{focal}/{focal-attribute}.xml Hämtar specifikt Item med valfri 

representation.

POST /v1/item.xml Skapar Item.

PUT /v1/item/{focal}/{focal-attribute}.xml Uppdaterar specifikt Item med valfri 

representation.

DELETE /v1/item/{focal}.xml Raderar specifikt Item.

8.2 Adressering – Autentisering

Token
POST /v1/auth/token.xml Förfrågar token.
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8.3 Applikation för test av autentisering och adressering
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