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Abstrakt 
Rapporten grundar sig på en delmängd av ett projekt som utfördes åt uppdragsgivaren 

SocialWorks. Projektet innefattade bland annat att arbeta mot externa webbtjänster. 

Genom webbtjänster kan webbaserade datorprogram kommunicera och skicka data till 

varandra. Då en webbtjänst nyttjas behöver utvecklaren sätta sig in i API:et för 

webbtjänsten. Denna rapport tar upp ett antal problem som kan uppstå vid användandet 

av en sådan webbtjänst och hur dessa problem kan lösas genom att skapa ett mellanlager 

i form av en serviceklass. Alla API-anrop ska gå genom serviceklassen och därmed 

behöver kodförändringar endast göras i serviceklassen ifall API:et förändras.  

Som ett resultat av arbetet togs en serviceklass fram som underlättar användningen av 

Facebooks Graph API tillsammans med PHP-ramverket Zend Framework. Genom 

serviceklassen behöver användaren inte sätta sig in i Facebook Graph API i detalj. 

Dessutom skapades en testapplikation i Zend dels för att testa serviceklassens 

funktionalitet och dels för att hantera så kallade testanvändare som Facebooks Graph 

API tillhandahåller. 

 

Abstract  

This report is based on a subset of a project that was made for the company 

SocialWorks. The project included working with web services. 

Through web services, web applications are able to communicate and send data to each 

other. When a web service is used, the user has to study the web service API. This 

report addresses a number of problems that might arise from the use of such web 

services and how these problems can be solved by creating a service class that is used as 

a middle layer. All API calls will be made through the service class and thus changes in 

the API will only require modification of code in the service class. 

As a result of this report a service class was created using the PHP framework Zend 

Framework to facilitate the use of Facebook's Graph API. By using the service class, the 

user does not have to study the Facebook Graph API in detail. A test application was 

created to test the service class functionality and manage test users provided by the 

Facebook Graph API.  



Förord 
Denna rapport är en del av ett examensarbete på B-nivå för utbildningen 

Webbprogrammerare (120 hp) på Linnéunniversitetet.  

 

Rapporten grundar sig på en delmängd av ett projekt som utfördes åt uppdragsgivaren 

SocialWorks. Projektet innefattade bland annat att arbeta mot externa webbtjänster. 

Uppdragsgivaren vill inte dela syftet med projektet med allmänheten och därför är 

rapporten utformad på ett sådant sätt att den utelämnar de delar som uppdragsgivaren 

inte vill visa. 

 

Jag vill tacka Andreas Eriksson och Joacim Ståhl på SocialWorks samt min handledare 

Daniel Toll för all hjälp och stöd genom detta arbete.   
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1. Bakgrund 

1.1 Introduktion till problemområdet 
Genom webbtjänster kan webbaserade datorprogram kommunicera och skicka data till 

varandra. Reglerna för hur programmen ska kommunicera med varandra sätts upp 

genom ett så kallat API (Application Programming Interface). Då en webbtjänst ska 

användas behöver utvecklaren lära sig hur API:et ser ut och hur det ska användas. 

 

Projektet hos uppdragsgivaren SocialWorks innefattade bland annat att arbeta med 

PHP-ramverket Zend Framwork samt webbtjänsterna Twitter API och Facebook 

Graph API. Zend Framework tillhandahåller serviceklasser för ett antal API:er såsom 

Twitter, men tyvärr inget för Facebook.1 

 

Då projektet innebar att arbeta mot Facebooks Graph API utvecklades en serviceklass 

som var fristående i förhållande till uppdragsgivarens projekt. Denna serviceklass 

skulle därmed kunna återanvändas i andra projekt (klienter) som bygger på Zend 

Framework. Det är implementeringen av denna serviceklass som denna uppsats 

grundar sig på. 

 

Figur 1.1.1 Serviceklass som ett lager mellan klient och Facebook Graph API 

  

                                                        

1 http://framework.zend.com/manual/en/zend.service.introduction.html 
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1.2 Problem vid användning av webbtjänster 
För att använda webbtjänster behöver utvecklaren sätta sig in i hur API:et för 

webbtjänsten ser ut. Nedan listas ett antal av de problem som användaren ställs inför 

då det gäller ett API som baseras på REST (Representational State Transfer): 

• API-användaruppgifter (engelskans API credentials) för API:et (såsom API-

nyckel) behövs vid ett visst API-anrop. Vilka API-användaruppgifter behöver 

användas och hur ska dessa sparas, ändras och hämtas på ett enkelt sätt? 

• API-anrop kan göras via olika HTTP-metoder, exempelvis GET eller POST. 

Dessutom skickas parametrar via URL:en och/eller via POST-parametrar. 

Hur kan man förenkla för klienten så att hon inte behöver hålla reda på vilken 

HTTP-metod som ska användas, samt hur parametrar ska skickas vid API-

anrop? 

• Ibland uppstår fel vid API-anrop och felhantering vid arbete med API:er kan 

vara problematiskt. Hur ska klienten veta att ett API-anrop går fel och hur ska 

hon få information om felet? 

• API:er på webben utvecklas och förändras ofta, hur ska förändringar i API:et 

hanteras? 

Syftet med denna uppsats är att ta fram en serviceklass för Facebooks Graph API 

som ska förenkla eller undanröja de ovanstående problemen för användaren. 

1.3 Avgränsningar 
Då Facebooks API tillhandahåller ett mycket stort antal funktioner implementerades 

inte allt i serviceklassen som togs fram. De funktioner som implementerades baserades 

på kraven från uppdragsgivarens projekt. 

 

Testning av serviceklassen skedde endast via testanvändare som kan skapas via 

Facebooks Graph API. Därmed testades inget mot skarpa Facebookanvändare. 
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2. Metod 

2.1 Terminologi 

2.1.1 Zend Framework 

Uppdragsgivaren arbetar i Zend Framework och de ville därför att projektet skulle 

utvecklas i detta. Zend Framework är ett open source PHP-ramverk för 

objektorienterad programmering.2 Ramverket använder sig av designmönstret MVC 

(Model View Controller) för att separera data och affärslogik från presentation.3  

2.1.2 Webbtjänst och API 

Genom en webbtjänst kan webbaserade datorprogram skicka data mellan varandra på 

motsvarande sätt som när en människa interagrerar med webbsidor.4 Reglerna för hur 

programmen ska kommunicera med varandra sätts upp genom ett så kallat API 

(Application Programming Interface).5 Då en en utvecklare ska nyttja en webbtjänst 

behöver hon därmed lära sig hur API:et ser ut och hur det ska användas.  

2.1.3 REST 

REST (Representational State Transfer) är en mjukvaruarkitektur för kommunikation 

mellan datorprogram via HTTP-protokollet. Webbtjänster som baseras på REST 

använder följande HTTP-metoder för kommunikation mellan klient och server: 6 

• GET  

• POST 

• PUT 

• DELETE 

                                                        

2 http://framework.zend.com/about/overview 
3 http://framework.zend.com/about/components 
4 http://sv.wikipedia.org/wiki/Web_service 
5 http://sv.wikipedia.org/wiki/Application_Programming_Interface 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer 
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2.1.4 OAuth 

OAuth (Open Authentication) är en öppen standard för autentisering. Genom OAuth 

kan en användare låta en webbplats komma åt privata resurser (såsom bilder, videos, 

kontaktuppgifter) som finns sparade på en annan webbplats utan att behöva ge ut 

känslig information såsom användarnamn och lösenord. 

Då användaren godkänner en webbplats via OAuth skapas en token som ger 

webbplatsen tillgång till de privata resurserna. Varje token ger en specifik webbplats 

tillgång till specifika resurser under en bestämd tid.7 

2.1.5 Facebook Graph API 

Facebooks kärna består av dess social graph, det vill säga medlemmar och deras 

kopplingar till saker som de bryr sig om. Webbtjänsten Facebook Graph 

API representerar denna social graph genom objekt (exempelvis människor, bilder, 

evenemang och sidor) samt kopplingen mellan dem (exempelvis vän-relationer, 

inbjudningar och foto-taggningar). Figuren nedan illustrerar hur objekt och dess 

relationer kan se ut. Anders och Peter är två objekt av typen Facebookanvändare som 

har lagt till varandra som vänner och har därmed en vän-relation. Anders skriver sedan 

på Peters logg och tackar för gårdagens fest, därmed skapas ett meddelande-objekt där 

relationen till Anders är avsändare och relationen till Peter är mottagare. 

 

Figur 2.1.5.1 Social Graph beståendes av objekt och relationer 

                                                        

7 http://en.wikipedia.org/wiki/OAuth 
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Genom Facebook Graph API kan en applikation kommunicera med Facebook för att 

hämta och skicka information.8 

 

För att en applikation ska kunna ta del av all funktionalitet som Facebook Graph API 

har att erbjuda måste applikationen registreras hos Facebook. I samband med 

registreringen genereras följande API-användaruppgifter som är unika för den 

registrerade applikationen: 

• App ID 

• API Key 

• App Secret  

Dessa API-användaruppgifter behövs vid olika anrop mot Facebook Graph API. 

2.1.5.1 Testanvändare 
Facebook Graph API innehåller funktioner för att skapa och hantera testanvändare. 

Med testanvändare har utvecklaren full kontroll över användaren och kan därmed 

undvika att testa mot skarpa användare. Det finns dock vissa restriktioner för 

testanvändare jämfört med skarpa användare, bland annat då det gäller inloggning till 

Facebook. Testanvändaren loggas in genom en länk (unik för varje testanvändare) som 

genereras då testanvändaren skapas. Länken slutar gälla efter en inloggning eller 10 

minuter, beroende på vad som sker först. Genom ett anrop till Facebooks Graph API 

som hämtar data om applikationens testanvändare förnyas alla testanvändares 

inloggningslänkar. 9 

2.1.5.2 Användarlogin 

Facebook Graph API använder OAuth 2.0-protokollet för autentisering och 

auktorisering. Om en applikation exempelvis vill kunna läsa en viss 

Facebookanvändares nyhetsflöde eller skriva inlägg på någons logg i användarens 

ställe, måste användaren ge applikationen tillstånd till detta. Detta sker i tre steg: 

användarautentisering, applikationsauktorisering och applikationsautentisering.  

                                                        

8 http://developers.facebook.com/docs/reference/api/ 
9 http://developers.facebook.com/docs/test_users/ 
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1. Användarautentisering säkerställer att användaren är den som hon uppger sig 

vara.  

2. Applikationsauktorisering säkerställer att användaren får veta exakt vilka 

rättigheter som applikationen begär för att läsa användarens information, samt 

utföra åtgärder i användarens ställe.  

3. Applikationsautentisering säkerställer för användaren att det är just denna 

applikationen som användaren ger rättigheter till och ingen annan.  

När dessa tre stegen är avklarade får applikationen en user access token i form av en 

sträng som senare används för att komma åt användarens information samt utföra 

åtgärder i användarens ställe. 

Nedan visas ett exempel på hur flödet för Facebook Graph API OAuth kan se ut: 

 

Figur 2.1.5.1 Flödet för Facebook Graph API OAuth 

1) Besökaren klickar på en länk för att godkänna applikationen och låta den ta del av 

hans privata resurser på Facebook. 

2) Applikationen svarar med att skicka användaren till Facebook OAuth tillsammans 

med App ID, scope och callback URL som parametrar i URL:en. App ID är 

applikationens ID, scope är rättigheterna som applikationen ska fråga efter och 

callback URL är applikationssidan som användaren ska skickas tillbaka till efter att 

hon har godkännt applikationen. 
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3) Facebook visar OAuth-dialogen där det står vilka rättigheter som applikationen 

begär. 

4) Användaren godkänner applikationen och skickas till den angivna callback 

URL:en hos applikationen med en code-parameter i URL:en. 

5) Applikationen tar emot code-parametern. 

6) Med hjälp av code-parametern kan applikationen nu begära en access token för 

användaren. Vid anropet för att hämta access token hos Facebook skickas 

förutom code-parametern även App ID och App Secret med som URL-

parametrar. 

7) Facebook ger applikationen en access token med exempelvis följande värde: 

126762260731435|cd57c782f71f1b38c4035c04.0-100002322459875|5IDV-

8Pf96eMD1WCiqZOCD32s0k 

8) Med hjälp av den nya access token hämtar applikationen information om 

användaren såsom id, användarnamn, namn, email med mera. 

9) Informationen om användaren sparas i applikationen, exempelvis i en databas. 

10) Applikationen renderar en ny sida för användaren där det exempelvis kan 

bekräftas att allt gick rätt till, eller eventuella felmeddelanden.10 

2.1.5.3 Applikationlogin 
För att exempelvis kunna hantera Facebooks testanvändare måste en app access token 

hämtas. Detta sker genom att göra ett anrop till Facebook Graph API tillsammans 

med App ID, App Secret samt grant_type-parameter.11 

2.1.6 cURL 

Libcurl är ett bibliotek för att kommunicera mellan olika typer av servrar genom olika 

typer av protokoll.12 Sedan PHP 4.0.2 finns libcurl inbyggt i PHP-ramverket. För att 

förenkla användningen av cURL-funktioner för PHP finns även ett mellanlager i PHP-

ramverket som kallas PHP/CURL.13 

 

                                                        

10 http://developers.facebook.com/docs/authentication/ 
11 http://developers.facebook.com/docs/authentication/ 
12 http://curl.haxx.se/libcurl/ 
13 http://curl.haxx.se/libcurl/php/ 



 8 

Serviceklassen som togs fram använder PHP/CURL för att kommunicera med 

Facebook Graph API. 

2.1.7 Testapplikation 

En testapplikation skulle tas fram för att både kunna testa serviceklassens 

funktionalitet samt för att hantera testanvändare. Testapplikationen skulle utvecklas i 

Zend Framework och använda sig av en MySQL-databas. 

2.2 Krav för serviceklassens funktionalitet 
Endast en delmängd av funktionerna från Facebooks Graph API skulle implementeras 

i serviceklassen. Detta avsnitt beskriver vilka dessa funktioner var. 

2.2.1 Krav från uppdragsgivarens projekt 

Serviceklassens grundfunktioner baserades på de krav som fanns från 

uppdragsgivarens projekt, vilket var följande: 

• Generera en länk för användarlogin (OAuth). 

• Hämta user access token för en Facebookanvändare. 

• Hämta ett godtyckligt Facebookobjekt (exempelvis användare, meddelande, 

bild, grupp, sida med mera). 

• Skriva en ny loggpost/status till en Facebookanvändare eller Facebooksida. 

• Skriva en kommentar till ett Facebookobjekt. 

• Hämta logg. 

• Hämta nyhetsflöde. 

• Hämta information om sidor som en Facebookanvändare är administratör 

för. 
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2.2.2 Krav för testanvändare 

Facebook Graph API tillhandahåller funktionalitet för att skapa testanvändare. För att 

kunna testa serviceklassens funktioner som togs upp i “2.2.1 Krav från 

uppdragsgivarens projekt” krävdes det testanvändare. Därmed utökades kraven för 

serviceklassen med följande: 

• Hämta app access token för att kunna skapa testanvändare 

• Skapa testanvändare 

• Ta bort testanvändare 

• Hämta data för alla testanvändare kopplade till den registrerade applikationen 

• Skapa relationer mellan testanvändare 

2.3 Krav för testapplikation 

2.3.1 OAuth 

För att kunna göra anrop till Facebooks Graph API i användarens ställe krävs att 

användaren har godkänt applikationen genom OAuth. Detta gäller även testanvändare, 

men då testanvändaren skapas kan utvecklaren bestämma om applikationen ska vara 

godkänd eller inte från början.14 

För att kunna testa serviceklassens OAuth-funktionalitet ska man i testapplikationen 

kunna välja om testanvändaren ska ha godkänt applikationen på förhand eller inte. En 

testanvändare som ej har godkänt applikationen kan därmed godkänna applikationen 

genom testapplikationens OAuth-funktionalitet. 

2.3.2 Databas för testanvändare och Facebooksidor 

För att kunna hantera testanvändare på ett smidigt sätt ska applikationens 

testanvändare sparas i en MySQL-databas. Utöver testanvändare ska testapplikationen 

även spara Facebooksidor som en testanvändare är administratör för. Anledning till 

detta är att en Facebooksida ska kunna posta inlägg på sin egna logg, vilket var ett av 

kraven för uppdragsgivarens projekt. Samlingsnamnet för testanvändare och 

Facebooksidor som sparas i databasen är konton. 

                                                        

14 http://developers.facebook.com/docs/test_users/ 
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Då en testanvändare skapas eller en Facebooksida hämtas och sparas genom 

testapplikationen, ska data från Facebooks Graph API sparas i databasen. Dessutom 

ska det sparas vilken typ kontot är (testanvändare eller Facebooksida) och om kontot 

ska vara favoritmarkerad eller ej. Det ska även finnas ett fält för att spara kommentarer 

för själva kontot. 

2.4 Problem och lösningar för serviceklassen 
I avsnittet “1.2 Problem vid användning av webbtjänster” togs det upp ett antal 

problem vid användande av API:er. Nedan förklaras hur serviceklassen skulle lösa 

dessa problem åt användaren. 

 

Vilka API-användaruppgifter behövs vid ett visst API-anrop och hur ska dessa sparas, ändras och 

hämtas på ett enkelt sätt? 

Vissa API-användaruppgifter behöver användas vid flertalet API-anrop. Serviceklassen 

måste hålla dessa inställningar på en samlad plats där det är enkelt att sätta samt ändra 

dessa inställningar. Genom instansiering av serviceklassen ska dessa inställningar läsas 

in automatiskt och därigenom kunna användas vid API-anrop. 

 

Vilken HTTP-metod ska användas vid API-anropet? 

REST API:er använder HTTP-metoderna GET, POST, PUT eller DELETE vid API-

anrop.15 Serviceklassen ska använda rätt HTTP-metod för API-anrop då klienten 

anropar en metod i serviceklassen. Därmed ska klienten aldrig behöva hålla reda på 

vilken HTTP-metod som ska användas. 

 

Ska parametrar till API-anropet skickas via URL:en och/eller via POST-parametrar? 

Klienten ska endast behöva skicka in parametrar till serviceklassens metoder utan 

kännedom om hur parametrarna skickas vid själva API-anropet, det ska serviceklassen 

sköta. Serviceklassens metoder ska även se till att det endast är giltliga parameternamn 

och värden som skickas vidare till API-anropet. 

 

 

                                                        

15 http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer 
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Hur vet man om API-anropet går fel och hur får man information om vad som gått fel? 

Serviceklassen ska indikera om ett API-anrop har utförts korrekt eller om ett fel har 

uppstått. Då fel uppstår ska serviceklassen tillhandahålla klienten information om vad 

som har gått fel. 

 

Hur ska förändringar i API:et hanteras? 

Många API:er förändras med tiden. Eftersom all kod för API-anrop blir inkapslad i 

serviceklassen är det endast där som kod behöver modifieras då API:et förändras. 

Serviceklassens interface ska vara bestående så att klientens kod inte behöver påverkas 

då serviceklassen modifieras.  

2.5 Metoddiskussion 
Serviceklassens metoder ska endast testas mot Facebooks testanvändare. Det kan 

finnas skillnader då det gäller skarpa Facebookanvändare. Testning mot skarpa 

användare var dock en avgränsning som gjordes. 
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3. Resultat 

3.1 Lösningar för serviceklassen 
Följande avsnitt beskriver hur den framtagna serviceklassen löste de problem som togs 

upp i “1.2 Problem vid användning av webbtjänster”. 

3.1.1 Inställningar i konfigurationsfil 

API-användaruppgifterna App ID och App Secret används på många ställen i 

serviceklassen. För att enkelt kunna sätta och ändra dessa två värden sparas de i en 

konfigurationsfil som serviceklassen läser in då den instansieras. Därmed måste 

sökvägen till konfigurationsfilen sättas i konstruktorn för serviceklassen. I 

konfigurationsfilen sätts även en redirect URL (callback URL) samt scope. Redirect 

URL är den URL som användaren ska skickas till efter att hon har godkänt 

applikationen på Facebooks sida och scope är rättigheterna som applikationen ska 

fråga efter som användaren måste godkänna. 

 

Om man vill använda andra inställningar än de i konfigurationsfilen för en specifik 

instans av serviceklassen kan inställningarna skickas in i som parametrar vid 

instansiering av serviceklassen. Inställningarna måste då antingen vara i form av ett 

Zend_Config-objekt alternativt en array med parameternamnet som key och 

parametervärdet som value.  

3.1.2 HTTP-metod och parametrar vid API-anrop 

Genom den framtagna serviceklassen behöver klienten inte veta vilken HTTP-metod 

som behövs för ett API-anrop. Dessutom behöver klienten inte veta hur parametrar 

ska sättas i samband med API-anropet. Nedan visas två exempel på hur serviceklassen 

uppfyller dessa kriterier. 
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3.1.2.1 Ny loggpost/status 
För att skapa en ny loggpost/status via Facebook Graph API behövs följande 

parametrar: 

• Meddelande som ska skickas 

• Facebook-id för mottagaren av meddelandet 

• Access token för avsändaren av meddelandet 

Ponera att användaren Anders ska skicka meddelandet “Tack för en trevlig fest” på 

Peters logg. Eftersom det är Anders som ska skicka meddelandet behövs hans access 

token och för att kunna skicka till Peters logg behöver vi hans Facebook-id. Vi antar 

att Facebook-id är 100002305679556 och access token är 

126762260731435|cd57c782f71f1b38c4035c04.0-100002322459875|5IDV-

8Pf96eMD1WCiqZOCD32s0k. Detta API-anrop görs genom HTTP-metoden POST 

till URL:en https://graph.facebook.com/100002305679556/feed med följande post-

parametrar: 16  

• message = Tack+f%C3%B6r+en+trevlig+fest 

• access_token = 126762260731435|cd57c782f71f1b38c4035c04.0-

100002322459875|5IDV-8Pf96eMD1WCiqZOCD32s0k 

Som vi ser krävs kännedom om vilken HTTP-metod som ska användas samt vilka 

parametrar som ska sättas i URL:en (Facebook-id) respektive skickas som post-

parmetrar (message och access_token). För klienten som använder serviceklassen 

behövs endast följande metod anropas: 

 

Parametern $message innehåller meddelandet, $id är Facebook-id:t för mottagaren och 

$accessToken är access token för avsändaren. Själva API-anropet görs sedan i 

serviceklassens olika metoder. Därmed behöver klienten inte veta vilken HTTP-metod 

som ska användas samt hur olika parametrar ska skickas. 

  

                                                        

16 http://developers.facebook.com/docs/reference/api/ 
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3.1.2.2 Hämta logg 
För att hämta en Facebookanvändares logg via Facebook Graph API behövs access 

token tillhörandes en användare som har behörighet att se den önskade loggen. 

 

Det finns även frivilliga parametrar som kan användas för att filtrera eller modifiera 

den data som ska hämtas: 

• limit, antal inlägg som ska hämtas 

• offset, hämta inlägg från och med satt värde 

• since, hämta inlägg från och med satt datum 

• until, hämta inlägg till och med satt datum 

• date_format, formatera alla datum med satt typ 

 

Ponera att vi ska hämta de 10 senaste logginläggen för år 2010 för Peter med 

Facebook- id 100002305679556 samt access token 

126762260731335|794a849dacb3bad5cbffce97.0-

100002305579556|c0IoPHuIl1xZKs7UekSomZ9dnUo.  

Detta API-anrop görs genom HTTP-metoden GET till följande URL:  

https://graph.facebook.com/100002305679556/feed?access_token=126762260731335|794a8

49dacb3bad5cbffce97.0-

100002305579556|c0IoPHuIl1xZKs7UekSomZ9dnUo&limit=10&until=2010-12-

31T23:59:59 

Ovanstående API-anrop är likgiltig med följande: 

https://graph.facebook.com/me/feed?access_token=126762260731335|794a849dacb3bad5cbffce

97.0-100002305579556|c0IoPHuIl1xZKs7UekSomZ9dnUo&limit=10&until=2010-12-

31T23:59:59 

Skillnaden mellan de två ovanstående anropen är att i det översta anropet används ett 

specifikt Facebook-id för att hämta rätt Facebookanvändares logg. Men eftersom 

access token är ett sätt att utföra API-anrop i en specifik Facebookanvändares ställe, 

kan vi använda “me” istället för Facebook-id:t och därigenom hämta loggen som 

tillhör Facebookanvändaren vars access token används. För att se loggen för en 

Facebookanvändare med Facebook-id:t 100002361229698, med samma access token 

som ovan kan följande API-anrop göras: 
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https://graph.facebook.com/100002361229698/feed?access_token=126762260731335|794a8

49dacb3bad5cbffce97.0-100002305579556|c0IoPHuIl1xZKs7UekSomZ9dnUo 

Detta API-anrop förutsätter att Facebookanvändaren med den angivna access token 

har behörighet att se loggen som tillhör Facebookanvändaren med id 

100002361229698, annars kommer logginläggen inte kunna hämtas. 

 

Då logginlägg hämtas fås även URL:er för att hämta föregående samt nästa hop 

logginlägg baserade på tiden för det första respektive sista logginlägg som hämtades.  

Dessa URL:er används för paging. Om parametrarna limit och date_format användes 

vid hämtningen, finns även de med i URL:erna.17 

 

För klienten som använder serviceklassen görs ovanstående API-anrop genom att kalla 

på följande metod: 

 

Parametrarna har följande betydelse: 

• $accessToken är access token 

• $params ska vara en array innehållandes de frivilliga parametrarna där key är 

namnet på parametern och value är parametervärdet 

• $id är Facebook-id:t för Facebookanvändaren vars logg ska hämtas 

• $url är en URL som kan användas för paging. 

Om $id utelämnas eller är NULL kommer metoden automatiskt att använda “me” för 

att hämta logginlägg tillhörandes Facebookanvändaren med angiven access token. Då 

$params sätts görs en validering för att endast låta giltliga parameternamn samt värden 

nå själva API-anropet. Om $url är satt kommer de övriga parametrarna att ignoreras, 

vilket är smidigt vid pagning. Ifall både $accessToken och $url är NULL kommer ett 

undantag att kastas eftersom ett giltligt API-anrop inte kommer att kunna göras. 

  

                                                        

17 http://developers.facebook.com/docs/reference/api/ 
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3.1.3 Serviceklassens interface 

Med största sannolikhet kommer Facebooks Graph API att förändras i framtiden. 

Detta innebär att koden för API-anrop kommer att behöva anpassas till dessa 

förändringar. En av de viktigaste uppgifterna med serviceklassen är att interfacet mot 

klienten inte ska förändras då förändringar sker i API:et. Ändring av kod ska enbart 

behöva göras i serviceklassen och klienten ska i sin tur endast behöva uppdatera själva 

serviceklassen för att anamma förändringar i API:et. 

 

Från klientens perspektiv ser interfacet för ett API-anrop genom serviceklassen ut 

enligt följande: 

Alla API-anrop via serviceklassen har ovanstående interface där ett API-anrop 

returnerar true eller false beroende på om API-anropet innehåller några fel. Om inga 

fel uppstått kan data hämtas genom getData(), annars hämtas felen med getErrors(). Data 

från API-anropet sparas i den privata variabeln $_data i serviceklassen och raderas i 

samband med metodanropet getData() om inte den första parametern sätts till FALSE. 

Motsvarande privata variabeln för fel är $_error och rensas vid metodanropet getErrors() 

om inte första parametern sätts till FALSE. Därmed kan samma instans av 

serviceklassen användas vid flera API-anrop och gamla fel från tidigare API-anrop stör 

inte valideringen av det nya API-anropet. 
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3.1.4 Fel vid API-anrop 

Då ett API-anrop görs kan olika typer av fel uppstå, exempelvis: 

• Det går inte att nå Facebooks Graph API. 

• Svaret från API-anropet kan inte tas emot. 

• En felaktig URL används. 

• Felaktiga parametrar används. 

• Den angivna access token har inte rättigheter att utföra API-anropet. 

• Den angivna access token är inte giltlig. 

 

Alla API-anrop i serviceklassen görs genom PHP/CURL och returnerar HTTP-

statuskod 200 om API-anropet utförs korrekt. Om det är någon annan statuskod 

sparas följande information om felet i den privata variabeln $_errors: 

• HTTP-statuskod 

• cURL error code (error code för cURL) 

• cURL error message (cURLs felmeddelande i klartext) 

Om det görs ett felaktigt API-anrop till Facebooks Graph API och ett svar med 

felmeddelande kan tas emot, sparas även följande information om felet i $_errors: 

• Typ av fel från Facebook Graph API 

• Felmeddelande från Facebook Graph API 

Klienten kan sedan anropa metoden getErrors() för att hämta informationen från den 

privata variabeln $_errors. 
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3.2 Testapplikationen 
Följande avsnitt visar hur resultatet för testapplikationen såg ut samt vilka funktioner 

som implementerades. 

3.2.1 Hämta app access token 

För att kunna hantera testanvändare genom testapplikationen krävs en app access 

token. Testapplikationen har därför funktionalitet för att hämta app access token och 

spara denna i sessionen. 

 

 

Figur 3.2.1.1 Hämta app access token 

 

 

Figur 3.2.1.2 Efter att app access token har hämtats 
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3.2.2 Lägga till testanvändare och Facebooksida 

För att lägga till ett nytt konto får man först välja om det är en testanvändare som ska 

skapas eller om det är en Facebooksida som ska sparas. 

 

 

Figur 3.2.2.1 Lägg till en ny testanvändare eller Facebooksida 

3.2.2.1 Lägga till testanvändare 
Om en testanvändare ska läggas till finns det alternativ för om testanvändaren ska ha 

applikationen godkänd i förväg eller ej. Om applikationen inte är godkänd måste 

testanvändaren godkänna applikationen genom OAuth innan testapplikationen kan 

göra anrop till Facebooks Graph API i testanvändarens ställe. 

 

 

Figur 3.2.2.1.1 Skapa en ny testanvändare 
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3.2.2.2 Lägga till Facebooksida 
Om en Facebooksida ska läggas till visas först en lista på de testanvändare som är 

administratör för för minst en Facebooksida. För att gå vidare till nästa steg ska en 

testanvändare väljas. 

 

 

Figur 3.2.2.2.1 Välj testanvändare som är administratör över Facebooksidan som ska läggas till 

 

I nästa steg visas alla Facebooksidor som den valda testanvändaren är administratör 

för. Här kan användaren välja vilka Facebooksidor som ska läggas till i databasen. 

 

 

Figur 3.2.2.2.2 Lägg till en ny Facebooksida som tillhör den valda testanvändaren 
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3.2.3 OAuth 

För testanvändare som ej har godkänt applikationen kan man göra detta genom 

OAuth. Om detta görs skickas testanvändaren till Facebook för godkännande och 

skickas sedan tillbaka till testapplikationen där den nya datan för testanvändaren sparas 

i databasen. 

 

 

Figur 3.2.3.1 Användare ska godkänna applikationen 

 

 

Figur 3.2.3.2 Användare skickas till Facebook för att godkänna applikationen 

 

 

Figur 3.2.3.3 Efter att användaren har godkänt applikationen hos facebook visas ett meddelande om 

att applikationen nu är godkänd 
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3.2.4 Lista konton 

På denna sida listas alla konton som finns sparade i databasen, uppdelade på om de är 

favoritmarkerade eller ej. Om kontot är en Facebooksida finns det länkar till att visa 

inlägg i loggen samt redigering av kontot. Testanvändarna har förutom de nämnda 

länkarna även en länk till att visa inlägg i nyhetsflödet samt en länk för att logga in på 

Facebook. 

 

 

Figur 3.2.4.1 Lista konton som finns sparade i databasen 
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3.2.5 Redigera konto 

Här visas ytterligare information för det valda kontot och det finns även möjlighet för 

att redigera kontot genom att lägga till kommentarer eller att markera det som favorit. 

Det går även att ta bort kontot. Om det är en Facebooksida som tas bort raderas den 

endast från databasen, men existerar fortfarande på Facebook. Om det däremot är en 

testanvändare som tas bort raderas den både från databasen och Facebook och upphör 

därmed att existera. 

 

 

Figur 3.2.5.1 Redigera information om konto för testanvändare 
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3.2.6 Uppdatera data för testanvändare 

Denna sida kommunicerar med Facebook Graph API och hämtar samt sparar ner 

uppdaterad information för alla testanvändare kopplade till applikationen. Den 

viktigaste informationen som uppdateras är inloggningslänken. Denna länk blir som 

tidigare nämnt ogiltlig efter första inloggningen alternativt efter 10 minuter och 

behöver därför uppdateras ofta. 

 

 

Figur 3.2.6.1 Innan uppdaterad information om testanvändare hämtas från Facebook 

 

 

Figur 3.2.6.1 Efter att uppdaterad information om testanvändare har hämtats från Facebook och 

uppdaterats i databasen visas den data som hämtades från Facebook 
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3.2.7 Skapa vän-relation mellan testanvändare 

Exempelvis för att två testanvändare ska kunna skriva till varandra krävs det att de är 

vänner på Facebook. Denna sida används för att skapa en vän-relation mellan två 

testanvändare. 

 

 

Figur 3.2.7.1 Skapa en vän-relation mellan testanvändare 

3.2.8 Posta logg-meddelande 

På denna sidan kan man posta till en testanvändares eller Facebooksidas logg. Man får 

välja från och till vilket konto som meddelandet ska postas. 

 

 

Figur 3.2.8.1 Skapa ett nytt inlägg på en logg 
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3.2.9 Nyhetsflöde och logg 

Testapplikationen har en sida för att visa nyhetsflödet samt en sida för att visa loggen 

för ett valt konto. Facebooksidor har inget nyhetsflöde, utan endast logg. Inläggen 

hämtas direkt via Facebooks Graph API utan att sparas i databasen. 

 

 

Figur 3.2.9.1 Testanvändares logg 
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3.2.10 Visa inlägg och posta kommentar 

Då användaren klickar på att visa mer detaljer för en post på nyhetsflödet eller loggen 

kommer hon till denna sidan där all information om posten hämtas via Facebooks 

Graph API. Här kan användaren även posta en kommentar till inlägget från en vald 

testanvändare. 

 

 

Figur 3.2.10.1 Visa ett specifikt inlägg från en testanvändares logg med kommentarsfunktion 
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4. Slutsats 

4.1 Diskussion 

4.1.1 Serviceklassen 

De problem som togs upp i samband med användning av Facebooks Graph API 

löstes på ett tillfredsställande sätt genom serviceklassens implementation. API-anropen 

sköts av serviceklassens metoder och klienten behöver inte ha någon direkt kunskap 

om hur detta sker. Därmed kan framtida projekt som ska använda Facebooks Graph 

API effektiviseras genom att använda den framtagna serviceklassen. 

4.1.2 Serviceklassens interface 

Serviceklassens interface ska inte förändras även om det sker förändringar i Facebooks 

Graph API. Uppdatering av kod för anpassning av förändringar i API:et ska endast 

ske i serviceklassen och klienten ska inte behöva göra något mer än att byta ut 

serviceklassen. Det finns dock inget interface som kan garantera att klienten aldrig 

kommer att behöva ändra ytterligare kod utöver den som finns i serviceklassen. Vi kan 

exempelvis tänka oss ett scenario där Facebook Graph API ändrar OAuth-flödet helt 

och hållet och användandet av access token ersätts med något helt annat. I ett sådant 

scenario skulle även klienten behöva göra förändringar i sin kod. 

4.1.3 Testapplikation 

Genom testapplikationen kunde funktionaliteten i serviceklassen testas via 

testanvändare. Att använda testanvändare istället för skarpa användare var ett effektivt 

sätt att testa på. Utvecklaren har nämligen full kontroll över testanvändaren och kan 

exempelvis göra den till administratör för en Facebooksida, skapa relationer, fylla 

loggen med inlägg av olika typer med mera. 

 

En av testapplikationens viktigaste uppgifter var att hantera testanvändare kopplade till 

applikationen. Därmed kan testapplikationen återanvändas i andra projekt för att 

hantera testanvändare tillhörande en annan applikation. Det enda som krävs är att 

modifiera inställningarna i konfigurationsfilen. 
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4.2 Förslag till vidareutveckling 
På grund av projektets begränsade tid implementerades endast de absolut 

nödvändigaste funktionerna från Facebook Graph API för att uppfylla kraven för 

uppdragsgivarens projekt. Fler funktioner från API:et skulle kunna implementeras i 

framtiden. 

 

Testapplikationen testade endast serviceklassens metoder mot Facebooks 

testanvändare. Ytterligare tester skulle kunna göras mot skarpa användare för att 

försäkra sig om att metoderna även fungerar för dessa användare. 

 

Då Facebook Graph API förändras i framtiden krävs att serviceklassen uppdateras för 

att hålla klassens funktionaliteten aktuell. 
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