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Abstract 
Web APIs in their different shapes and sizes are a common way to make services accessible 
through the web. Today, the REST architectural style is the dominating approach to develop 
public APIs. When combining several web services, it is called creating a mashup. The problem 
explored in this thesis is how several REST APIs can be combined into a mashup. Consequently, 
the purpose of this thesis is to suggest a generic architecture for mashups combining REST 
APIs. 
 
A design science approach is used in this study to develop an artifact in the form of a generic 
architecture for mashups of REST APIs. By studying previous research, characteristics and 
properties are found that represent the basis of the proposed architecture. The architecture is 
implemented as an application in a real world scenario at Cygate AB. The architecture is, finally, 
evaluated by Cygate AB through four criteria that measure software quality. 
 
The architecture is deemed to be of good quality according to the evaluation performed by 
Cygate AB. Conclusions can be made that the architecture is applicable in similar scenarios 
where several REST APIs are combined to a mashup. 
 
Keywords: API, web service, REST, mashup, architecture, design science
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Sammanfattning 
Web API:er i dess olika former är ett vanligt sätt att tillgängliggöra tjänster via webben. Idag är 
REST den dominerande arkitekturen för utveckling av publika API:er. När flera web services 
slås samman kallas det för en mashup. Problemet som undersöks är hur flera REST API:er kan 
slås samman till en mashup. Syftet med det här arbetet är att föreslå en generell arkitektur för 
mashups vid sammanslagning av REST API:er. 
 
Arbetet utfördes som en designundersökning där målet var att ta fram en artefakt i form av en 
generell arkitektur för mashups av REST API:er. Med hjälp av tidigare forskning togs 
egenskaper fram som lägger grunden till den nya arkitekturen som föreslagits i det här arbetet. 
Arkitekturen implementerades som en applikation hos företaget Cygate AB. Arkitekturen 
utvärderades sedan av Cygate AB med hjälp av fyra kriterier vilka mäter kvalitén på mjukvara. 
 
Arkitekturen anses vara av god kvalité enligt den utvärdering som utfördes av Cygate AB. 
Slutsatsen drogs att arkitekturen är tillämpbar i liknande scenarion där flera REST API:er slås 
samman i en mashup. 
 
Nyckelord: API, web service, REST, mashup, arkitektur, designundersökning
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1 Introduktion 
Web Application Programming Interfaces (Web API) i dess olika former är ett vanligt sätt att 
tillgängliggöra tjänster via webben [1]. Ett bevis på detta är att fler och fler företag tillgängliggör 
tjänster genom publika API:er [2]. Web API:er eller Web Services kan utvecklas med olika 
arkitekturer [3]. Två av de vanligaste arkitekturerna är Simple Object Access Protocol (SOAP) 
och Representational State Transfer (REST). 
 
Idag är REST den dominerande arkitekturen för utveckling av publika APIer [4], en anledning 
till det kan vara att REST kan skicka data i Javascript Object Notation-formatet (JSON) vilket 
medför flera fördelar jämfört med Extensible Markup Language (XML). Exempelvis parsas 
meddelanden snabbare i JSON-formatet då ingen extra XML-information skickas med [3]. I en 
studie redovisades det även att JSON använder färre resurser och är snabbare än XML [5]. 
 
Vissa företag som använder sig av flera APIer väljer istället att slå ihop API:erna till en 
gemensam tjänst. Ett exempel på en sådan tjänst är Instantwatcher som tillhandahåller en 
hemsida som kombinerar API:er från bland annat Netflix, Amazon och Youtube [6]. Denna 
tjänst ger användarna möjlighet att se vilka filmer som är populära för tillfället och även dess 
förhandsvisningar. 
 
Kombineras tjänster som Instantwatcher gör kallas det för mashup [7, 8, 9]. Det här arbetets 
definition på begreppet mashup byggs på definitioner från relaterade arbeten av bland annat 
Nan Zang och Mary Beth Rosson [2] och lyder: 
 
“En mashup är en tjänst som knyter ihop två eller flera tjänster och presenteras via ett 
användargränssnitt.” 
 
En av fördelarna med mashups är att slutanvändaren på ett enkelt sätt kan ta del av information 
från flera olika tjänster i ett gränssnitt [9]. Idag finns det tjänster som ska göra det enkelt för 
utvecklare att skapa en mashup. Nackdelen med dessa verktyg är att de är begränsade till de 
tjänster som de är byggda för att interagera med [8, 10]. 
 
När företag använder sig av olika API:er kan detta leda till diverse utmaningar, exempelvis om 
leverantören av ett API lanserar en nyare version. Detta kan leda till att de som använder API:n 
måste uppdatera sina applikationer efter den uppdaterade versionen, för att deras tjänst inte 
ska sluta fungera [11]. En mashup underlättar därmed för utvecklaren att underhålla den 
underliggande applikationen då koden som sköter interkommunikationen mellan olika tjänster 
är samlad i en mjukvara. 
 
I mashups finns ett gemensamt mönster som definierar hur de fungerar på ett övergripande 
plan [9]. Detta kan delas in i tre steg: 

1. Data hämtas från källorna (webb-sidor eller API:er) 

2. Samlade data omvandlas till det önskade slutformatet 

3. Slutgiltiga data presenteras för användaren 

Det finns idag inget generellt och etablerat sätt att utveckla mashups på, utan exakt 
tillvägagångssätt måste bestämmas av utvecklaren. Stegen som beskrivits ovan kan genomföras 
både på server- och klientsidan. 
 
Företaget Cygate använder sig idag av ett flertal REST API:er. Dessa API:er tillhandahålls av 
Cisco vilket innebär att Cygate inte har möjlighet att påverka API:ernas arkitekturer eller 
utformning. API:erna används i Cygates nätverkslösningar som sedan säljs till externa 
institutioner. Idag används API:ernas funktionalitet i enskilda gränssnitt. Vid hantering av 
dessa API:er måste användaren använda sig av ett flertal gränssnitt för att göra liknande 
uppgifter. Detta har som direkt konsekvens att användare lägger onödig tid vid hantering av 
systemen. Gränssnitten upplevs emellertid av Cygate och Cygates kunder som långsamma och 
svårnavigerade. 
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1.1 Problemformulering och syfte 
Problemet som det här arbetet har syftat till att hitta en lösning på är hur en mashup av flera 
REST API:er bör utformas. Då det vid arbetets utförande inte fanns en färdig arkitektur som 
löste problemet, skulle arkitekturen som togs fram i det här arbetet kunna användas som 
inspiration för hur liknande problem kunde angripas i framtiden. 
 
Syftet med det här arbetet var därmed att föreslå en generell arkitektur för en mashup vid 
sammanslagning av flera REST API:er. Arkitekturen har tagits fram genom en 
sammanställning av tidigare forskningsarbeten, varefter den föreslagna arkitekturen testades 
genom en utvecklad applikation som tillämpar arkitekturen. Applikationen har sedan 
utvärderats av en sakkunnig person inom området på Cygate AB, för att bedöma ifall 
arkitekturen håller tillräckligt hög kvalité för att användas i praktiken. 

1.2 Frågeställningar 
Utifrån problemformuleringen har följande forskningsfrågor formulerats: 

• Vilka viktiga egenskaper finns i arkitekturer för mashups? 

• Hur kan dessa arkitekturegenskaper bidra till att ta fram en generell arkitektur för 

mashup av flera REST API:er? 

• Kan den framtagna arkitekturen tjäna som ett underlag för utveckling av en mashup i 

en verklig miljö? 

Den första forskningsfrågan besvaras med en sammanställning av viktiga arkitekturegenskaper 
för mashups utifrån existerande forskning. Det insamlade materialet från sammanställning 
används som underlag för att ta fram en generell arkitektur för mashups, vilket besvarar den 
andra forskningsfrågan. För att styrka den framtagna arkitekturens kvalité utvecklas en 
applikation som tillämpar arkitekturen, vilket motsvarar den tredje forskningsfrågan. 

1.3 Avgränsningar 
Det här arbetet fokuserar på att ta fram en arkitektur för hur en mashup bör utformas som 
endast innefattar REST API:er. Detta då värdföretaget endast använder REST API:er som 
tillhandahålls av Cisco och eftersom REST API:er är det mest populära sättet att utveckla ett 
Web API idag [4]. 
 
På grund av examensarbetets omfattning har metodvalet modifierats något. En 
designundersökning görs normalt i iterationer där problemfrågan kan formuleras om under 
arbetets gång, vilket leder till att de olika faserna i designundersökningen upprepas. Då 
tidsramen inte tillåter flera iterationer har arbetet utförts med endast en iteration. 
 
Säkerhetsaspekter kring applikationen har inte studerats på grund av arbetets omfattning. 

1.4 Disposition 
I inledningskapitlet ges en kort inledning till studien följt av studiens problemformulering och 
syfte. Därefter beskrivs de framtagna forskningsfrågor och rapportens avgränsningar. 
 
I följande kapitel ges en detaljerad beskrivning om hur en designundersökning genomförs och 
hur det anpassats för genomförandet av det här arbetet. 
 
Därefter ges en bakgrund om teknikerna som bygger grunden till arbetet. Här ges även en 
genomgång över hur andra arbeten relaterar till den här studien samt beskrivningar över olika 
begrepp och tekniker som används i det här arbetet. 
 
Sedan följer ett kapitel där genomförandet av arbetet beskrivs i alla dess steg. Underrubrikerna 
benämns efter de olika stegen som görs i en designundersökning enligt den valda modellen. Det 
sista steget i designundersökningen har ingen egen rubrik utom representeras av de avslutande 
kapitlen Analys, Diskussion och slutsatser. Avslutningsvis följer ett stycke om hur framtida 
forskning kan använda det här arbetet som grund. 
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1.5 Begrepp 

Application Programming Interface (API) 
Ett Application Programming Interface (API) är en tjänst som exponerar funktioner till andra 
tjänster för att skicka och ta emot data [12]. 

Web Services och Web API 
En Web Service eller ett Web API är ett API vars syfte är att uppfylla andra webbsidors eller 
applikationers särskilda behov via internet, genom att skicka och ta emot data [12]. 

SOAP Web Service 
Web Services som kommunicerar med Simple Object Access Protocol kallas för SOAP Web 
Services. Kommunikationen sker med dataöverföringsformatet XML [3]. 

REST(ful) Web Service 
En Web Service som följer REST arkitekturen och dess restriktioner kallas för REST Web 
Service eller REST API [12]. 

Mashup  
En mashup är en tjänst som knyter ihop två eller flera tjänster och presenterar denna via 
användargränssnitt. 

Web Services Description Language (WSDL) 
Web Services Description Language (WSDL) är en definition över vilka funktioner, 
parametrar, och responser en SOAP Web Service har. Denna definition återfinns som en fil i 
XML [3]. 

Extensible Markup Language (XML) 
Extensible Markup Language (XML) är ett sätt att formatera data på. XML används bland 
annat vid överföring av data över internet [5]. 

JavaScript Object Notation (JSON) 
JavaScript Object Notation (JSON) är ett dataöverföringsformat som är enkelt för människor 
att läsa samt enkelt för datorer att avkoda. Formatet används främst vid dataöverföring via 
internet [5]. 

Service Oriented Architecture (SOA) 
En Service Oriented Architecture (SOA) är en arkitektur som bygger på services. SOA siktar på 
att skapa användbara lösningar som kombineras av olika självständiga services som 
tillsammans ger nytta [13].
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2 Övergripande metod 

2.1 Designundersökning 
Det här arbetet har utförts som en kvalitativ designundersökning. En designundersökning kan 
utföras på en rad olika sätt, men de grundläggande faserna är likadana. Däremot kan de enstaka 
stegen som utförs skilja sig mellan de olika modellerna [14]. Peffers et al. [15] beskriver den här 
processen genom sex distinkta steg medan Offermann et al. [16] föreslår en mer detaljerad 
process med elva steg. I det här arbetet har den arbetsprocess med fem steg valts som beskrivs 
av Vaishnavi och Kuechler [14]. Valet motiveras eftersom den processen ansågs lämpa sig bäst 
för det här arbetets problem, att ta fram en ny arkitektur i form av en artefakt, då den valda 
metoden möjliggör testning och utvärdering i en verklig miljö. 
 
Initialt börjar designundersökningen enligt den valda modellen med att ett aktuellt och 
intressant forskningsproblem identifieras som undersökningen avser studera. Samtidigt tas 
även en rad kriterier fram för att bedöma om artefakten har god kvalité. Efter detta steg görs 
ett utredande arbete, där ett lösningsförslag över hur artefakten utformas tas fram. När det 
steget avslutats är nästa steg att ta fram själva artefakten. Beroende på hur artefakten ska 
presenteras kan det här steget se ut på olika sätt, exempelvis kan mjukvara utvecklas för att 
demonstrera artefaktens funktionalitet. Efter utvecklingssteget utvärderas artefaktens kvalité 
med hjälp av de kriterier som togs fram under problemidentifieringen. Om intressanta 
förändringar av artefaktens grundläggande utformning identifieras, kan beslut tas att gå 
tillbaka till steget då problemet identifierades. Detta kan även göras om den grundläggande 
problemfrågan behöver justeras för att bättre beskriva studiens problem. 
 
När designundersökningen avslutas dras slutsatser över hur artefakten bidrar till att lösa det 
ursprungliga problemet. Ifall artefakten uppfyller de kriterier som tagits fram bedöms 
artefakten vara “tillräckligt bra” (eng. “good enough”). 
 
På grund av det här arbetets omfattning har beslut tagits om att endast en iteration ska 
genomgås. 
 
Eventuella brister med problemformuleringen, forskningsfrågorna eller artefakten har 
redovisats i de avslutande kapitlen. Där har det även motiverats hur framtida forskning kan 
använda denna studie och dess resultat som underlag. 
 
Nedan följer en detaljerad beskrivning över hur stegen som föreslås av Vaishnavi och Kuechler 
[14] förankras i det här arbetet. Figur 2.1 ger en tydligare bild över hur processen för 
designundersökningen enligt deras modell går till. 
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Figur 2.1 Modell för designundersökning enligt Vaishnavi och Kuechler. 

Problemidentifiering 
Projektidén har uppkommit genom ett samarbete med Cygate som har haft problem med 
användning av flera separata REST API:er. Vid en granskning av aktuell forskning har det 
framkommit att det inte finns en generell arkitektur för hur mashups bör utformas, vilket har 
valts som det generella problemet arbetet skulle undersöka. Arbetet har därför siktat på att hitta 
en arkitektur som löser Cygates och liknande problem i framtiden. Därefter har kriterier tagits 
fram vars syfte var att bedöma kvalitén på den slutgiltiga artefakten. 

Förslag på artefakt 
I det utredande arbetet har information samlats in från tillgängligt material över hur 
arkitekturer för mashups utformas idag, och hur dessa sätt att utveckla mashups har likheter 
sinsemellan. Detta var steget i designundersökningen där förslag för artefakten tas fram genom 
ett utredande arbete. 
 
Utefter den insamlade datan har sedan en kvalitativ genomgång genomförts på 
sammanställningen av det utredande arbetet för att bedöma vilka egenskaper som var mest 
lämpliga. Sedan har ett förslag tagits fram över hur en mashup av icke publika REST API:er på 
ett lämpligt sätt skulle utformas. 

Förverkligande av artefakten 
För att visa användbarheten hos den föreslagna arkitekturen har arkitekturen förverkligats i en 
applikation i Cygates system. Cygates system använde sig av flera REST API:er som behövde 
slås samman till en enhetslösning och lämpade sig därför väl som testmiljö. 

Utvärdering och slutsatser 
Avslutningsvis har artefakten utvärderats utifrån hur väl det teoretiska förslaget på 
arkitekturen kunde förverkligas i Cygates system. För att få en mer objektiv utvärdering har den 
gjorts i ett nära samarbete med Cygate utifrån de kriterier som har tagits fram i det initiala 
steget i designundersökningen. Kriterierna har använts för att utvärdera arkitekturens kvalité 
vid mashups av flera REST API:er. 
 
Utifrån utvärderingens resultat av implementationen har en bedömning av arkitekturens 
kvalité gjorts, specifikt om den är tillräckligt hög, för ett verkligt scenario. Med hjälp av 
resultatet och de slutsatser som har kunnat dras har de forskningsfrågor som formulerades 
inför utförandet kunnat besvaras. 
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Utvärdering och slutsatser representeras av två distinkta faser i den valda modellen för 
designundersökning. Rubrikerna som tillhör dessa faser är “Utvärdering av arkitekturen”, 
“Analys” samt “Diskussion och slutsatser”. 

Slutligt resultat 
Arbetet har siktat på att leverera en generell arkitektur som löser arbetets problem. Detta har 
skett i form av diagram samt förklaringar över de olika kopplingar och komponenter i 
diagrammen. Utöver diagrammen har även en testapplikation utvecklats vars syfte har varit att 
mäta artefaktens kvalité och funktionalitet. 

2.2 Ansats 

Kvantitativ och kvalitativ ansats 
När den insamlade datan ska analyseras kan detta göras på två sätt, den kvantitativa och den 
kvalitativa metoden. Det som utmärker den kvantitativa metoden är att insamlingen av empiri 
kan göras genom bland annat experiment- och enkätstudier. Resultatet av dessa studier 
presenteras ofta i form av siffror eller annan statistisk information. Utifrån kvantitativ empiri 
ska det vara möjligt att göra generaliseringar. Den kvalitativa metoden utmärker sig genom att 
insamlingsmetoden av empiri kan göras genom bland annat intervjuer, observationer och 
enkäter med öppna svarsmöjligheter. Den kvalitativa metoden medför även en lägre standard 
av formalisering [17]. 
 
Studiens teori, specifikt relaterade arbeten, har analyserats kvalitativt. Detta motiveras genom 
att insamlingsmetoden för det utredande arbetet genererade teori som inte kunde utvärderas 
på ett kvantitativt sätt. Istället behövde tolkningar göras över vilka arkitekturer, för utveckling 
av en mashup, var lämpligare än andra. Analysen har heller inte resulterat i ett mätbart resultat 
vilket stärkte valet av den kvalitativa metoden. 
 
Även vid analysen av den genererade empirin, som tillkom vid utvärderingen av applikationen 
i Cygates system, har empirin analyserats på ett kvalitativt sätt. Då arkitekturen endast har 
prövats i ett verkligt scenario hos ett företag har den kvantitativa metoden inte kunnat tillämpas 
eftersom inga statistiska värden har genererats. Applikationens funktionalitet har utvärderats 
utifrån de framtagna kriterierna, vilket innebar att tolkningar behövde göras över hur väl 
kriterierna har uppfyllts. Detta innebar att endast den kvalitativa metoden var tillämpbar. 

Tillförlitlighet 
Under sammanställningen av existerande forskning har många tolkningar behövt göras som 
följd av den kvalitativa ansatsen. Tillsammans har detta lett till att sammanställningens resultat 
har fått en lägre tillförlitlighet. Även vid den senare utvärderingen av arkitekturen har den 
kvalitativa ansatsen tillämpats vilket har resulterat i att tillförlitligheten inte varit hög. Däremot 
har flera källor använts som belyser liknande fenomen i syfte att höja tillförlitligheten. Vid 
referering till andra relevanta arbeten har citat använts för styrka den slutgiltiga tolkningens 
ursprung.
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3 Bakgrund 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en bakgrund till de tekniker som är relevanta för de tre formulerade 
frågeställningarna ges beskrivningar av dessa i följande underrubriker. Inledningsvis följer 
förklaringarna av de enskilda tekniker som dyker upp i den här rapporten. Därefter följer ett 
stycke om relaterade arbeten som har behandlat problem kring mashups och deras 
arkitekturer. 

3.2 Mashup 
Definitionen på vad en mashup är skiljer sig mellan olika källor. I ett arbete utfört av Jon 
Lathem, Karthik Gomadan och Amit P. Sheth beskrivs en mashup: 
 
“The XML based messaging paradigm of RESTful services has made it possible to bring 
discrete data from services together and create more meaningful datasets. This is being 
referred to as building a mashup. A mashup is the creation of a new service from two or more 
existing services. In other words, a mashup can be described as a composition of RESTful 
services.” [8] 
 
Ur det här citatet kan en tolkning göras att en mashup är en tjänst som använder data från två 
eller flera redan existerande tjänster. 
 
I ett annat arbete utfört av Shah J. Miah och John Gammack beskriver författarna mashups på 
följande sätt: 
 
“Mashup refers to an integrated Application Programming Interface (API) that combines 
data from different data destination or third party sources for web services.” [18] 
 
Till skillnad från det första citatet beskriver Shah J. Miah och John Gammack en mashup som 
ett API som använder sig av information från andra källor för web services. Skillnaden här är 
alltså att författarna specifierar en mashup som ett API för web services. 
 
Som ett tredje exempel används ett arbete utfört av Nan Zang och Mary Beth Rosson som 
definierar mashups på följande sätt: 
 
“A mashup is an application that combines data, either through APIs or other sources, into a 
single integrated user experience.” [2] 
 
Det här exemplet ger en mer generell bild av vad en mashup är jämfört med de två föregående 
citaten. Här beskrivs alltså en mashup som en applikation som kombinerar data från antingen 
API:er eller andra källor till ett användargränssnitt. 
 
Det här arbetets valda definition av en mashup inspireras av det tredje givna citatet då det ger 
den mest generella förklaringen. Därmed är det här arbetets definition: 
 
“En mashup är en tjänst som knyter ihop två eller flera tjänster och presenteras via 
användargränssnitt.” 

3.3 Service Oriented Architecture (SOA) 
Service Oriented Architecture (SOA) är en arkitekturstil som baseras på tjänster. Mer konkret 
går SOA ut på att skapa enskilda och självständiga tjänster vilka kan agera oberoende av sin 
omgivning. Dessa enskilda tjänster kan sedan användas tillsammans för att skapa 
mjukvarulösningar som skapar nytta. Denna tolkning baseras på “Applied SOA: Service-
Oriented Architecture and Design Strategies” av Mike Rosen et al. där följande beskrivning av 
SOA ges: 
 



 

8 

“SOA is an architectural style for building enterprise solutions based on services. More 
specifically, SOA is concerned with the independent construction of business-aligned services 
that can be combined into meaningful, higher-level business processes and solutions within 
the context of the enterprise. … The real value of SOA comes when reusable services are 
combined to create agile, flexible, business processes.” [13] 
 
I kontexten av en SOA definieras begreppet tjänst enligt boken av Mike Rosen et al. som följer: 
 
“We define a service as a discrete unit of business functionality that is made available through 
a service contract.” [13] 
 
En tjänst beskrivs alltså som en enskild enhet med funktionalitet som tillgängliggörs genom ett 
tjänstekontrakt. I kontraktet ingår bland annat ett interface som beskriver hur 
kommunikationen med tjänsten sker. Livscykeln av en tjänst ska hanteras genom alla faser, 
från designen av tjänsten fram tills underhållet. 
 
Ett nyckelkoncept i ursprungliga mjukvaruarkitekturer är strukturen av olika klasser eller olika 
komponenter och vilken nytta de utgör i mjukvaran. Till skillnad från ursprungliga 
mjukvaruarkitekturer fokuserar SOA däremot på strukturen av de olika tjänsterna samt även 
vilka relationer de har till varandra. 

3.4 SOAP Web Services 
SOAP eller Simple Object Access Protocol är ett protokoll för att skicka information till och från 
Web Services i datornätverk och anses vara en utbyggnad av Remote Procedure Call (RPC) [3]. 
Skickas data med SOAP sker detta med XML vilket är en teknik för att formatera dokument och 
data [19]. XML-datan paketeras i SOAP och kan sedan skickas över en rad internettekniker, 
däribland HTTP, SMTP och FTP [20]. 
 
WSDL används tillsammans med SOAP för att möjliggöra utbyte av information genom en Web 
Service [21]. WSDL beskriver gränssnittet i en XML-fil, däribland de olika metoderna som finns 
tillgängliga, vilka parametrar som behövs samt i vilket format data returneras [3]. 

3.5 RESTful Web Services 
Arkitekturen REST har vuxit fram som ett alternativ till SOAP-arkitekturen [3]. Begreppet 
REST härstammar från Roy Fieldings doktorsavhandling [22] och står för Representational 
State Transfer, vilket syftar till att beskriva webbens arkitektur. Principerna bakom 
arkitekturen är sammansatt av sex regler [12]: 

• Uniform Interface 

• Stateless 

• Cacheable 

• Client-Server 

• Layered System 

• Code on Demand 

En REST Web Service eller ett REST API, är en web service som tillämpar dessa sex regler i 
praktiken. Utomstående mjukvaror kan kommunicera med en REST web service genom de 
funktioner som blottas utåt av dess API-anrop. De använder sig av Uniform Resource 
Identifiers (URI) för att tillgängliggöra resurser eller anrop. Dessa kan se ut som följer [18]: 
http://api.example.restapi.org/france/paris/louvre/leonardo-da-vinci/mona-lisa 
 
Kommunikationen mellan klienten och servrarna i en REST web service sköts med HTTP, men 
den är inte bunden till just det protokollet. För att interagera med en REST Web Service 
används de standardiserade verben i HTTP (GET, POST, PUT, DELETE). En REST web service 
kan returnera data i flera olika format, däribland XML och JSON [23]. 



 

9 

3.6 XML 
Enligt boken Learning XML av Erik T. Ray kan XML beskrivas på olika sätt. Erik T. Ray 
beskriver XML som bland annat ett protokoll för att hantera information eller en teknik som 
kan göra allt från att formatera dokument till att filtrera data. XML kan även ses som en filosofi 
som siktar på att hantera information på det mest användbara och flexibla sättet. 
 
“On another level, it's a family of technologies that can do everything from formatting 
documents to filtering data. And on the highest level, it's a philosophy for information 
handling that seeks maximum usefulness and flexibility for data by refining it to its purest 
and most structured form.” [19] 
 
XML är en öppen standard som är fritt att användas av vem som helst [19]. 
Användningsområden av XML är obegränsade, det kan exempelvis användas för att formatera 
data inför överföring till och från en SOAP eller en REST web service [23]. 

3.7 JSON 
JSON är en öppen standard för att formatera data på och anses vara ett direkt alternativ till det 
mer “mångordiga” XML. De primära användningsområdena av JSON är serialisering av data 
och överföring till och från webbapplikationer [24]. 
 
Enligt en studie utfört av Nurseitov et al. kan JSON avkodas upp till etthundra gånger snabbare 
än XML i moderna webbläsare [5]. 

3.8 Cisco Identity Services Engine (ISE) v2.x 
Cisco ISE är en programvara som främst används för tekniken 802.1X (kallad dot1x). 802.1X 
går i korta drag ut på att autentisera enheter som ansluter sig till nätverk. Cisco ISE kan då 
användas för att lagra godkända användarnamn och lösenord, lagra godkända MAC-adresser 
eller kopplas till ett Active Directory och använda de användare och grupper som finns inlagt 
där. 
 
Cisco ISE erbjuder bland annat dessa API-funktioner: 
API för gästanvändare: 

• Skapa gästanvändare 

• Uppdatera befintlig gästanvändare 

• Ta bort gästanvändare 

API för MAC-adress hantering (Endpoints): 

• Lägga till MAC-adress 

o En åt gången eller i bulk 

• Hämta befintliga MAC-adresser 

• Ta bort MAC-adresser 

Cisco ISE är ett av de två API:er som används till den mashup som utvecklas som del av 
genomförandet i samarbete med Cygate. 

3.9 Cisco Prime Infrastructure (PI) v3.x 
Cisco Prime Infrastructure är en programvara som används för att hantera nätverksprodukter, 
såsom switchar och trådlösa accesspunkter. Cisco Prime Infrastructure är även tänkt att vara 
en knytpunkt för framtida Cisco produkter där allt ska kunna hanteras från ett och samma 
ställe. Prime kan rita upp nätverkstopologier, larma om någon switch slutar svara och spara 
deras konfiguration. Det går även att se vilka enheter som är anslutna till nätverket. 
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Cisco PI erbjuder bland annat dessa API-funktioner: 
API för klienter: 

• Hämta information kring en MAC-adress (GET Client Summary) 

API för enheter (nätverksprodukter): 

• GET Alarms 

• GET Devices 

• PUT Bulk Import 

Tillsammans med Cisco ISE bildar dessa två API:er de två tjänster som ska slås samman till en 
mashup åt företaget Cygate för att testa och utvärdera den framtagna arkitekturen. 

3.10 Relaterade arbeten 
Ett vetenskapligt arbete som har utförts av Shah Miah och John Gammack har undersökt ett 
liknande scenario där en befintlig distributed architecture i en mashup medför problem [18]. 
En SOA som sedan på en mer detaljerad nivå har implementerat en trelagersarkitektur har 
ersatt den gamla distributed architecture i syfte att upphäva problemen. Relevansen av arbetet 
utfört av Shah Miah och John Gammack för det här arbetet består, av att även deras arbete har 
siktat på att ta fram en arkitektur för en mashup. 
 
Ett annat vetenskapligt arbete, utfört av Choi, Jeon och Park [25], har behandlat mashups och 
vilka tekniker som bör användas. I det här arbetet har författarna skrivit i detalj över vilka 
tekniker som bör användas vid sammanslagning av flera REST Web Services till en mashup. 
Arbetet har ansetts vara relevant då ett REST API används som mashupapplikation vilket även 
är fallet i det här arbetet. 
 
Dessa artiklar behandlas mer ingående i genomförandet vid sammanställningen av 
forskningsartiklar.
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4 Genomförande 

4.1 Problemidentifiering 
Utifrån ett identifierat behov på företaget Cygate AB gällande användandet av flera REST 
API:er har ett generellt problem identifierats, vilket är att hitta en lösning på hur en mashup av 
flera REST API:er bör utformas. Det har framkommit att Cygates hantering av dessa REST 
API:er idag innebär en rad utmaningar för såväl Cygate som deras kunder. Cygate har 
efterfrågat en arkitektur för hur dessa API:er kan sammanföras på ett lämpligt sätt, där målet 
är att underlätta hantering samt framtida utveckling av mjukvara. 
 
Genom en granskning kring ämnet har det framkommit att en mashup av flera API:er kunde 
vara en möjlig lösning för deras problem. Däremot har ingen generell arkitektur hittats över 
hur en sådan mashup kan utformas, vilket i sin tur har lett till grunden och motiveringen för 
det här arbetet. 
 
Arbetets syfte har därmed blivit att ta fram en generell arkitektur för hur en sådan mashup bör 
utformas. För att kunna bedöma ifall den framtagna arkitekturen håller god kvalité har en rad 
kriterier tagits fram. 

Kriterier 
När arkitekturen har testats i en verklig miljö har den utvärderats utifrån följande kriterier: 

• Funktionell lämplighet: hur väl arkitekturen uppfyller de angivna och 

underförstådda behoven när den används under särskilda omständigheter 

• Kompatibilitet: hur väl arkitekturen kan kommunicera mellan olika API:er 

• Underhållsmässighet: hur väl arkitekturen erbjuder möjligheter vid underhåll 

• Modifierbarhet: hur väl arkitekturen kan anpassas utan att negativt påverka 

befintlig funktionalitet 

Dessa kriterier har tagits fram utifrån ISO/IEC 25010:2011-System and Software quality 
standarden [26] för att mäta arkitekturens kvalité. Med hjälp av dessa kriterier har arkitekturen 
utvärderats i samarbete med Cygate AB för att avgöra hur väl arkitekturen kan tjäna som ett 
generellt underlag för liknande problem. Cygate AB har fått utvärdera arkitekturen med hjälp 
av en rad frågor som har tagits fram för att på ett objektivt sätt bedöma hur väl arkitekturen 
uppfyller de ovan nämnda kriterier. 

4.2 Förslag på artefakt 
Efter det förberedande arbetet över vilket problem som skulle undersökas och hur det skulle 
utvärderas, har nästa steg i arbetet utförts. I det här steget har tidigare forskningsartiklar 
studerats i syfte att hitta information kring hur mashups utformas idag. För att hitta material 
till det utredande arbetet har högskolebibliotekets sökmotorer Primo och DiVa samt Google 
Scholar använts. Litteraturen som har studerats innefattade bland annat forskningsartiklar och 
böcker som behandlade ämnet. Texterna som redovisas i följande rubriker har valts eftersom 
de har ansetts vara av högsta relevans till det här arbetets genomförande. Material från tidigare 
forskning har därmed haft stor påverkan på hur den här studiens artefakt har utformats. Den 
informationen har sedan sammanställts till ett resultat där de olika egenskaperna har 
redovisats. Resultatet av den här sammanställningen utgör också svaret på den första 
forskningsfrågan. 
 
I nästa steg har beslut tagits om vilka av de framtagna egenskaper det här arbetets arkitektur 
skulle ha. Dessa egenskaper har valts utifrån hur lämpliga de skulle vara att använda i en 
mashup av flera REST API:er. Valen har dessutom motiverats genom vilka för- och nackdelar 
skribenterna av de tidigare forskningsartiklarna har framfört kring de olika tekniker och 
egenskaper som har dykt upp. De framtagna egenskaperna som har använts för att skapa 
arkitekturen svarar på den andra forskningsfrågan. 
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Till sist har sedan en arkitektur ritats upp med hjälp av de valda egenskaperna i form av diagram 
där de tidigare valda egenskaperna har tillämpats. Diagrammet följs av djupgående förklaringar 
över hur arkitekturen fungerar samt hur de olika komponenter hänger ihop. Detta avslutar det 
här steget i designundersökningen. 

Sammanställning av forskningsartiklar  

A Mashup architecture for web-end user application designs [18] 

I en studie som har utförts av Shah Miah och John Gammack har det skrivits om hur en befintlig 
mashup uppbyggd med en Distributed Architecture medför problem och hur en Web Service 
Oriented Architecture kan ersätta denna. Denna befintliga mashup har hjälpt användare att 
hitta hotell i närheten av en önskad plats. 
 
“We investigated this business process and found that they used a complicated distributed 
architecture. We propose a flexible alternative solution using mashup which is suitable and 
easy to implement within the business.“ 
 
Författarna har föreslagit en Service Oriented Architecture (SOA) som ska ersätta den 
existerande Distributed Architecture (DA). Detta har bland annat argumenterats för då en SOA 
erbjuder mer flexibilitet än en DA. 
 
“The trend is less about providing more design middleware and replacing the old systems and 
more about reusing the old applications in a new way by remixing the system solutions. 
Service can be composed from businesses’ existing services. Therefore, to cope with change, 
empower users and enable innovative concepts, mashup offers flexible composition of the 
existing services within an improved user interface environment-improved API suitable for 
the target users.” 
 
De har även skrivit om hur gamla system bör återanvändas och hur tjänster kan skapas från 
existerande tjänster. För att hantera ändringar och underlätta användare att framta innovativa 
koncept erbjuder mashups flexibilitet vid sammansättning av de existerande tjänsterna. Detta 
ska enligt författarna göras med hjälp av ett API. Vidare har det föreslagits olika tekniker för 
hur en mashup kan sammansättas, däribland SOAP. 
 
Vidare skrivs att en mashup med en SOA erbjuder en mer dynamisk och anpassningsbar 
plattform. En kombination av all data från datakällorna ger utrymme för att slå ihop dessa till 
ett nytt API. Detta resulterar även i att utvecklarna kan skapa API:t utefter deras specifika 
behov, exempelvis även på detaljnivå där utvecklaren väljer hur anropen utformas. 
 
“Various researchers have proposed architectures for mashup applications. For example, 
Patton (2007) suggested a general architecture with three tiers. These tiers are a) a resource 
tier which provides common sources of data used in the mashup, b) an application tier which 
carries together these resources into a hybrid or has its own functionality for presenting data, 
and c) a user base which accesses the site contents.” 
 
Som grund för den arkitekturen som föreslås refererar författarna till Tony Patton vars 
generella arkitektur beskrivs av tre lager. Det första lagret har beskrivits som resurslagret vilket 
representeras av de olika datakällorna. Det andra lagret beskrivs som applikationslagret vilket 
representeras av en applikation som för ihop data från de olika källorna. Det tredje lagret, 
användarlagret, beskrivs av de slutgiltiga användarna som använder sig av själva 
applikationen via en frontendapplikation. 
 
Författarna argumenterar även emot att göra en mashup som körs hos klienten. Detta anser de 
generellt resulterar i lägre kvalité, säkerhet, effektivitet och integritet. Detta styrker valet av 
författarna att använda sig av ett API som därmed körs på en server. 
 
Genom dessa motiveringar har författarna sedan tagit fram en bild över hur arkitekturen ser ut 
(se figur 4.1). 
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Figur 4.1 Arkitektur enligt Shah Miah och John Gammack 

 
Ur den här texten har flera slutsatser dragits. Bland annat har författarna föreslagit att en SOA 
bör användas som grund i en mashup. Arbetet har dessutom refererat till ett annat arbete som 
föreslår en generell arkitektur med tre lager. Författarna har även skrivit att ett API bör finnas 
som komponent i arkitekturen varigenom mashupen kan nås som användare. Tillsammans 
bildar dessa aspekter en bra grund för hur en mashup bör konstrueras på en övergripande nivå. 

Improving Performance through REST Open API Grouping for Wireless Sensor Network [25] 

I en studie som har utförts av Min Choi, Young-Sik Jeong, och Jong Hyuk Park har det skrivits 
om hur en sammanslagning av flera REST API:er bör göras i en mashup. Olika tekniker inom 
REST har tillämpats och testats för att avgöra hur arkitekturerna presterar på mobila enheter. 
 
Författarna har skrivit om hur REST är det mer populära sättet att utveckla en web service på i 
en direkt jämförelse med SOAP. Anledningen till varför REST har blivit det mer populära sättet 
har motiverats bland annat med att SOAP är mer komplicerat än REST. Används REST 
elimineras avkodningen av meddelanden som behöver göras i SOAP och inga fler protokoll 
behöver användas förutom HTTP. Författarna har även påpekat att REST är enklare att 
användas av utvecklare. Även om författarna har skrivit om fördelarna med REST över SOAP 
påpekar de även att området kring sammanslagning av flera web services har inte utforskats 
tillräckligt mycket. REST har även beskrivits som det mest lämpliga sättet att nå information 
genom Internet och smarta telefoner. 
 
Författarna har föreslagit en modell där överföringsdata som fås av de olika REST web services 
ska omvandlas till objekt i det programmeringsspråket som mashupapplikationen skrivs i. 
Anledningen till varför detta görs motiveras med att sammanslagningen av den slutgiltiga datan 
som skickas till slutanvändaren blir enkel att hantera. Den processen har även redogjorts för i 
en figur (se figur 4.2). 
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Figur 4.2 Omvandling av överföringsdata till objekt 

 
Utifrån den här texten har slutsatser kunnat dras över huruvida kommunikationen och 
dataomvandlingen i en mashup bör se ut. Detta har beskrivits genom att datan som tas emot 
ska konverteras till objekt i det programmeringsspråket som mashupapplikationen skrivs i. 
Texten har även vittnat om fördelar med REST web services i en direkt jämförelse med SOAP. 

SOAP vs REST: Comparing a master-slave GA implementation [3] 

I den här studien utfört av Castillo et al. har det skrivits om skillnader mellan olika tekniker 
som kan användas vid utveckling av en web service. Författarna har inlett med att den 
underliggande arkitekturen bakom en web service är en SOA. 
 
“Although there are several technologies for developing web services (SOAP, REST or 
XMLRPC among others), nowadays the main approaches are SOAP (Simple Object Access 
Protocol) and REST (Representational State Transfer).” 
 
Även om det finns olika tekniker för att utveckla en web service som bygger på en SOA är det 
två tekniker som är de vanligaste idag. Dessa tekniker är SOAP och REST. SOAP har beskrivits 
som det traditionella tillvägagångssättet att utveckla web services på, men majoriteten av de 
publika API:er erbjuder REST och i mer sällsynta fall även tillsammans med SOAP. Det är 
endast ett fåtal web services som erbjuder enbart SOAP. 
 
SOAP har visat sig ha en klar fördel över REST då SOAP kan skicka data över nästan samtliga 
protokoll medans REST använder sig av HTTP eller HTTPS. Däremot har en tydlig nackdel 
belysts vilket är att SOAP endast använder sig av XML. XML har beskrivits som “mångordig” 
och medför även längre tid vid avkodning. 
 
I studiens experiment har REST visat sig ha fördelar när det kommer till verklig prestanda. När 
100 och 1000 tecken har skickats mellan en server och en klient har en prestandaskillnad mätts 
till förmån för REST. Resultatet blev att REST kunde skicka data nästan dubbelt så snabbt som 
SOAP. 
 
Avslutningsvist har författarna påpekat att både REST och SOAP är lämpliga att använda men 
de är bra på olika sätt. Utifrån detta kan vi inte dra någon klar slutsats om vilket 
tillvägagångssätt är mer lämpligt i vår arkitektur. 
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Comparison of JSON and XML Data Interchange Formats: A Case Study [5] 

I en studie utförd av Nurseitov et al. [5] beskrivs skillnader mellan dataöverföringsformat (data 
interchange format) och hur dessa skillnader kan påverka överföringshastighet och prestanda 
i verkliga miljöer. Formaten som har jämförts i den här studien var JSON och XML. Studien 
har utförts som en fallstudie där den ursprungliga nollhypotesen löd såsom att det inte skulle 
finnas någon som helst skillnad i prestanda och överföringshastighet mellan dessa två format. 
 
Resultatet till den här studien har visat att JSON är signifikant snabbare och även använder 
mindre resurser än XML. Slutsatsen som kan dras ur den här studien är att när valet står mellan 
JSON och XML då är JSON att föredra utifrån prestandaaspekten. 

Resultat av sammanställningen 
Utifrån de olika texter som har ansetts vara relevanta till den här studien har ett resultat 
sammanställts över vilka viktiga egenskaper som kan och bör återfinnas i mashups. Resultatet 
presenteras nedan som en tabell (tabell 4.1) med de egenskaperna som har identifierats. 
 

Egenskap 

Service Oriented Architecture (SOA) som grund 

Arkitekturen bör bestå av tre lager: resurslagret, applikationslagret samt användarlagret 

Mashupapplikationen bör inte köras på klientsidan 

Mashupapplikationen bör vara ett API, REST rekommenderas 

Överföringsdata från olika källor bör omvandlas till objekt i mashupapplikationen 

Tabell 4.1 Arkitekturegenskaper 
 
Författarna av de texter som har valts till den här sammanställningen har beskrivit vilka 
egenskaper som bör återfinnas i mashups. På ett övergripande plan har det indikerats hur 
mashups bör utformas. Texterna har på enskild nivå inte kunnat ge en klar bild över hur 
mashups byggs upp. Kombinationen av flera texter har resulterat i att samband har kunnat ses 
över vilka egenskaper som bör återfinnas i en mashuparkitektur. 
 
Den faktiska grundarkitekturen som en mashup bör byggas upp på baseras på en SOA. 
Användningen av SOA har motiverats genom att arkitekturen är fördelaktig att användas vid 
tillväxt eftersom ändringar är enkla att genomföra. Byggstenarna i en SOA är “loosely coupled” 
vilket möjliggör återanvändning. 
 
En mer detaljerad mashuparkitektur har beskrivits som en arkitektur som är sammansatt av 
tre lager. Dessa tre lager beskrivs som följer: resurslagret, applikationslagret samt 
användarlagret som använder mashupen. Resurslagret beskrivs som de olika datakällorna 
varifrån data till mashupen hämtas. Applikationslagret beskrivs som mashupapplikationen där 
all data sammanförs och omvandlas till det önskade formatet. Sista byggstenen, 
användarlagret, innefattar de slutgiltiga användarna som använder mashupen via ett 
gränssnitt. 
 
Vidare har det rekommenderats att en mashup inte bör exekveras på klientsidan. Körs en 
mashup på klientsidan medför detta en rad risker och problem. Det har beskrivits hur 
exekvering hos klienten generellt sett är känt för lägre kvalité, säkerhet, effektivitet och 
integritet. 
 
Som kärna i mashup bör ett API finnas varigenom användare eller andra frontendapplikationer 
kan kommunicera med mashupen. Detta API bör komma i form av en web service, vilket medför 
att olika tekniker kan användas vid utveckling av en sådan. Texterna har gett en stark indikation 
på att en REST web service är mest fördelaktigt att användas i mashupapplikationen. 
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En egenskap på detaljnivå har framförts, vilket är att överföringsdata bör omvandlas till objekt 
i det programmeringsspråket som mashupapplikationen är skriven i. Detta motiveras med att 
sammanslagningen av den slutgiltiga datan som skickas till slutanvändaren blir enkel att 
hantera. 

Förslag 
Utifrån de egenskaper som har framförts av resultatet i föregående rubrik har ett förslag på en 
ny mashuparkitektur tagits fram, vilket utgör studiens artefakt. Arkitekturen bygger på en SOA 
där grundprincipen är att olika självständiga services tillsammans ska kunna ge ny nytta, vilket 
efterliknar definitionen på en mashup. Denna arkitektur följer nedan i form av ett diagram samt 
även detaljerade beskrivningar över de olika kopplingar, samt de olika valen som har gjorts och 
hur dessa motiveras (se figur 4.3). 
 

 
Figur 4.3 Föreslagna arkitekturen (artefakten) 



 

17 

Resurslagret 

Resurslagret har tidigare beskrivits som de olika datakällorna varifrån data till mashupen 
hämtas. I denna arkitektur tillämpas denna princip på samma sätt som det har föreslagits av 
Tony Patton [27]. I diagrammet har tre datakällor ritats ut men i verkliga användningsfall finns 
det ingen begränsning för antalet datakällor som kan användas. Datakällor kan komma i alla 
dess olika former, det kan vara allt från hemsidor, web services eller databaser med mera. 
Genom olika former av anrop, som kan skiljas åt beroende på vilken typ av datakälla det handlar 
om, kan data hämtas ut i form av överföringsdata. Exempelvis kan denna överföringsdata vara 
i JSON ifall ett anrop görs till ett REST API eller HTML ifall en hel hemsida hämtas. 

Applikationslagret 

Applikationslagret har enligt trelagersarkitekturen beskrivits som mashupapplikationen där all 
data sammanförs och omvandlas till det önskade formatet och presenterar detta via ett 
gränssnitt. Här har flera beslut tagits över vilka komponenter som finns samt vilka tekniker 
som bör användas till dessa. 
 
Ett REST API har rekommenderats som kärna i applikationslagret då det genom tidigare 
forskning har visat sig vara fördelaktigt gentemot andra tekniker av web serivces. Bland annat 
har det belysts hur ett REST API har mycket högre prestanda jämfört med motsvarigheten 
SOAP. Dataöverföringen från ett REST API gick i ett test dubbelt så snabbt i jämförelse med 
SOAP [3]. En ytterligare fördel med REST är att data skickas i dataöverföringsformatet JSON. 
I en annan artikel där JSON har jämförts med XML i ren prestanda har JSON visat sig vara 
mycket snabbare än XML vilket åter stödjer valet av REST då SOAP endast kan skicka data i 
XML [5]. Andra fördelar med REST är bland annat att det är enkelt att användas, ingen 
avkodning behöver göras samt inga andra protokoll än HTTP behöver användas [25]. 
 
Som det har skrivits i tidigare forskning bör överföringsdatan omvandlas till objekt i det 
programmeringsspråket som REST API:t är skrivet i. Denna egenskapen ansågs lämplig att 
tillämpas i denna arkitektur då hanteringen och sammanslagningen av själva datan blir enklare 
att hantera [25]. Denna process har markerats med notationen 1 i figur 4.3. 
 
En databassymbol har ritats in i diagrammet eftersom vissa mashups kan behöva lagra 
information. Det är inte nödvändigt att implementera en databas i alla scenarion, därmed blir 
denna del optionell. 
 
Som dataöverföringsformat från REST web servicen till frontend har JSON rekommenderats. 
Som det tidigare har nämnts har JSON fördelar i ren prestanda jämfört med XML. Denna 
rekommendation har gjorts eftersom en REST web service har möjligheten att dessutom skicka 
data i XML och HTML [12]. Detta har markerats med notation 2 i figur 4.3. 

Användarlagret 

Sista lagret i trelagersarkitektur enligt Patton [27] består av en frontendapplikation samt de 
slutgiltiga användarna. Frontend har inte specificerats till en specifik sort eftersom valet av 
frontendapplikation kan skilja mellan olika utvecklare som tillämpar denna arkitektur. 
Eftersom REST web service rekommenderas och använder sig av HTTP kan alla former av 
frontend användas som har stöd till det protokollet. Dessa kan innefatta bland annat 
webbläsare, iOS- och Android-applikationer. Denna koppling har markerats med notationen 3 
i figur 4.3. 
 
Även om den visuella representationen av slutanvändarna inte bidrar med mycket till 
arkitekturen har denna ändå ritats ut för att hålla sig till den ursprungliga modellen. I figur 4.3 
har detta därför endast ritats ut som en gubbe vilket återspeglar samtliga möjliga användare av 
mashupen. 
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4.3 Förverkligande av artefakten 
För att styrka den föreslagna arkitekturen har en mashup utvecklats som direkt har tillämpat 
arkitekturens struktur och egenskaper. Detta har gjorts i samarbete med Cygate AB i 
Jönköping, där flera REST API:er behövde slås samman till en mashup. Nedan följer en 
förklaring över hur arkitekturen har tillämpats i Cygates miljö. Figuren nedan (figur 4.4) visar 
hur arkitekturen har förverkligats i Cygates miljö. 

Utveckling 

 
Figur 4.4 Arkitekturen som använts hos Cygate AB 

 
Cygate använder sig av diverse REST API:er, bland annat Cisco Identity Services Engine (Cisco 
ISE) och Cisco Prime Infrastructure (Cisco PI). När vissa åtgärder inom nätverken har behövt 
göras har funktionsanrop i båda API:er använts, vilket hittills har gjorts helt enskilt genom 
vardera gränssnitt. Cygate har därav efterfrågat en lösning för hur liknande anrop som är direkt 
kopplade till varandra i de olika API:er kan göras från ett och samma gränssnitt. 
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I mashupen som utvecklats åt Cygate har de ovan nämna API:er använts som datakällor i 
resurslagret. Överföringsdatan har skiljt sig mellan dessa två API:er, där Cisco ISE:n skickar 
XML och Cisco PI:n skickar JSON. 
 
Samtliga komponenter i mashupen utgår från tidigare forskning, inklusive valet att använda ett 
REST API som mashupapplikation. En viktig egenskap som inte har markerats ut i figur 4.4 är 
att den inkommande överföringsdatan konverteras till objekt i det programmeringsspråket som 
REST API:t är skrivet med [25]. Detta för att förenkla hanteringen och manipuleringen av data. 
 
Eftersom applikationen skulle utgöra ett proof-of-concept för arkitekturen har en enkel 
ASP.NET webbapplikation utvecklats som frontend. Denna webbapplikation syftar endast till 
att kunna kommunicera med mashupapplikationen (REST API:t) för att möjliggöra testningen 
och utvärderingen av arkitekturen. 
 
Autentisering och säkerhetsaspekter har inte tagits hänsyn till i utvecklingen av applikationen, 
vilket motiveras med att applikationen endast ska agera som ett proof-of-concept. 

ASP.NET webbapplikation 
Front-endapplikationen i arkitekturen har byggts som en ASP.NET webbapplikation. För att 
inkapsla olika delar av webbapplikationen har den byggts upp med en trelagersstruktur (se figur 
4.5). 
 

 

- Innehåller Views för att presentera data 
- Innehåller Controllers för att hantera förfrågningar 
- Skickar och tar emot data från Business Layer för 
vidare hantering 
 
 
- Innehåller Services för att hantera data 
- Agerar som mellanhand mellan Presentation Layer 
och Data Access Layer 
 
 
 
- Innehåller Data Access för att kommunicera med 
datakällor 
- Agerar som mellanhand mellan Business Layer och 
Data Source 
 

 
- Kan representeras av olika sorters datakällor, 
exempelvis databaser och web services 
- Skickar och tar emot data från Data Access Layer

Figur 4.5 Trelagersstruktur 
 
Webbapplikationen har enskilda vyer för de olika uppgifterna som kan utföras via dess 
gränssnitt. Någon särskild användarvänlighet och visuell tillfredsställande design har inte 
tillämpats, då webbapplikationen endast skulle klara av att hantera kommunikationen med 
mashupapplikationen. Vyerna kommunicerar med Controllers som hanterar olika former av 
förfrågningar som skickas från användaren. Har användaren matat in data skickas den från 
Controllern till den motsvarande Service som sedan manipulerar och formaterar datan. Service 
skickar datan sedan till motsvarande Data Access som utför förfrågan till Data Source som i 
detta fall representeras av REST API:t (mashupapplikationen). 
 
Koden i webbapplikationen har kommenterats för att förenkla vidareutveckling av Cygate AB. 
Interfaces har implementerats vid utvecklingen för att få enklare överblick över 
webbapplikationens struktur. 
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REST API 
REST API:t som utgör mashupapplikationen i arkitekturen har byggts enligt samma 
trelagersstruktur (se figur 4.5) som webbapplikationen. Till skillnad från webbapplikationen 
saknas Views från Presentation Layer eftersom REST API:t inte tillgängliggör ett visuellt 
gränssnitt för användaren. 
 
I Business Layer har gemensamma Services utvecklats som sedan kommunicerar med flera av 
de enskilda services, vilket utgör den faktiska mashupen. I de gemensamma services separeras 
data till de enskilda services där de sedan manipuleras innan de skickas till datakällan (se figur 
4.6). 

 
Figur 4.6 Mashupkommunikation 

 
För att stärka arkitekturens generaliserbarhet har olika dataöverföringsformat använts i Data 
Access Layer. Både Cisco ISE och Cisco PI kan ta emot data i XML men Cisco PI kunde även ta 
emot data i JSON. Bägge dataöverföringsformaten kunde därmed alltså användas och testas. 
 
Likt webbapplikationen har interfaces implementerats vid utvecklingen för att få enklare 
överblick över programmets struktur. Koden har även i detta projekt kommenterats för att 
utomstående enklare skulle kunna förstå och förvalta programmet. 

4.4 Utvärdering av arkitekturen 
För att bedöma arkitekturens kvalité på ett objektivt sätt har en medarbetare på Cygate AB fått 
genomföra utvärderingen. Den medarbetare som har utfört utvärderingen har följt arbetet och 
dess framsteg på nära håll under hela arbetets gång. Medarbetaren Jimmy Johansson är idag 
verksam som nätverkskonsult på Cygate AB och har i det dagliga arbetet nära kontakt med de 
två REST API:er som använts till det här arbetets mashup. Jimmy Johansson har därmed 
ansetts vara lämpad att utföra utvärderingen. Dessutom har Jimmy Johansson en bra 
uppfattning över hur en möjlig lösning på Cygates problem bör se ut. 
 
För att underlätta utvärderingen för Cygates part har en rad frågor formulerats vars svar har 
gett en indikation över hur bra kvalitén är på arkitekturen. Frågorna har presenterats på ett 
möte med Jimmy Johansson där frågorna förklarades så svaren skulle bli tillräckligt 
detaljerade. Frågorna har överlämnats via E-post och därigenom togs även svaren emot. Nedan 
följer kriterierna samt frågorna som ställts till varje kriterium och även svaren som har fåtts av 
Jimmy Johansson. 
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Funktionell lämplighet 
På vilka sätt uppfyller arkitekturen Cygates önskemål angående sammanslagning 
av flera API:er? 
Jimmy Johansson: “Arkitekturen ger oss möjlighet att använda olika API:er mellan produkter 
med ett anrop, sett ur en användares perspektiv. De lösningar vi tagit fram tidigare har krävt 
input från användaren vid anrop mellan två olika API:er, trots att informationen som 
skickats inte var unik utan kunde återanvändas mellan anropen.” 
 
Hur väl kan arkitekturens funktionalitet gynna framtida mjukvaruprojekt? 
Jimmy Johansson: “Arkitekturen har gett oss ett nytt tänk inom området och vi tror det 
kommer hjälpa oss att fram nya lösningar åt våra kunder. Vi har tidigare sett hur API:er kan 
underlätta för våra kunder att utföra vissa arbetsuppgifter men vi har saknat en plattform 
att bygga vidare på. Nu känns det som vi har fått en och det ska bli spännande att se vad den 
kan göra för oss och våra kunder.” 

Kompatibilitet 
Hur väl uppfyller arkitekturen Cygates krav på kompatibilitet mellan olika 
tjänster? 
Jimmy Johansson: “REST API:er är relativt enkla att använda, det krävs endast någon form 
av http-förfrågan. Den genomgång vi har fått av arkitekturen visar att den tar informationen 
som användaren fyller in och återanvänder denna till olika API:er. Vi har inte sett någon live-
demo på att detta faktiskt funkar då det varit problem med den Cisco Prime-installation vi 
hänvisat till, men vi ska få ett demo vid ett senare tillfälle.” 

Underhållsmässighet 
Hur uppskattas möjligheterna till effektivt och lätthanterat underhåll av 
arkitekturen, exempelvis vid anpassning till nyare API-version eller 
bugghantering? 
Jimmy Johansson: “Vi som efterfrågat lösningen har en professionell bakgrund inom 
nätverksteknik och kunskaperna inom programmering ligger på hobbynivå. Vi behöver 
därför fördjupa våra kunskaper inom C# - som arkitekturen baserar sig på – innan vi kan 
hantera och vidareutveckla den på egen hand. Däremot ingår det i vårt yrke att utvecklas 
tillsammans med tekniken och vi var beredda från början att det skulle krävas ny kunskap 
från vår sida. Trots detta anser vi att arkitekturens modulära uppbyggnad verkar stabil och 
att förändringar samt tester kan göras utan att befintlig funktion påverkas.” 

Modifierbarhet 
Hur uppskattas möjligheterna till framtida modifikationer av arkitekturen, 
exempelvis att lägga till eller ta bort ett Cisco API i arkitekturen? 
Jimmy Johansson: “Det är svårt att svara på hur enkelt eller svårt det kommer vara för oss 
att utföra dessa ändringar rent praktiskt men det har mer med vår kunskap inom 
programmering att göra än uppbyggnaden i sig. Den genomgång vi fått om arkitekturen ger 
oss känslan att den är framtagen med framtida modifikationer i åtanke och vi tror inte det 
kommer vara några problem för oss att utföra dessa med tiden.” 

Resultat av utvärderingen 
Utvärderingen ger goda insikter över kvalitén på den framtagna arkitekturen. Jimmy 
Johanssons svar återger hans resonemang över hur arkitekturens kvalité uppskattas på ett bra 
sätt. 

Funktionell lämplighet 

Jimmy Johanssons svar indikerar att arkitekturens funktionella lämplighet anses vara mycket 
god. Jimmy Johansson pekar på hur arkitekturen möjliggör att kommunikationen mellan olika 
API:er nu kan ske med ett enskilt anrop, vilket löser Cygates ursprungliga problem och 
önskemål. 
 
“Arkitekturen ger oss möjlighet att använda olika API:er mellan produkter med ett anrop …” 
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Vidare uppskattar Jimmy Johansson att arkitekturen erbjuder en stabil plattform för att bygga 
en mashup. Även här indikerar Jimmy Johansson en positiv inställning över vilka framtida 
möjligheter arkitekturen erbjuder åt företaget. 
 
“… Vi har tidigare sett hur API:er kan underlätta för våra kunder att utföra vissa 
arbetsuppgifter men vi har saknat en plattform att bygga vidare på. Nu känns det som vi har 
fått en och det ska bli spännande att se vad den kan göra för oss och våra kunder.” 

Kompatibilitet 

I utvärderingen av arkitekturens kompatibilitet mellan olika tjänster påpekar Jimmy 
Johansson hur enkel hanteringen av REST API:er är då protokollet som används är HTTP. 
 
“REST API:er är relativt enkla att använda, det krävs endast någon form av http-förfrågan.” 
 
Då i princip alla nyare enheter med en internetanslutning kan kommunicera via HTTP kan olika 
sorters applikationer även kommunicera med mashupapplikationen. Detta resulterar i att en 
mängd olika applikationer på olika operativsystem eller plattformar kan kommunicera med 
mashupen vilket ger en god grad av kompatibilitet. 

Underhållsmässighet 

Jimmy Johansson påpekar hur den modulära uppbyggnaden av arkitekturens 
mashupapplikation upplevs som stabil. Framtida åtgärder av programfel och uppgraderingar 
till nyare API-versioner uppskattas vara enkla att genomföra. 
 
“… Trots detta anser vi att arkitekturens modulära uppbyggnad verkar stabil och att 
förändringar samt tester kan göras utan att befintlig funktion påverkas.” 

Modifierbarhet 

Även modifierbarheten av arkitekturen och mashupapplikationen uppskattas vara god enligt 
Jimmy Johansson. När arkitekturen togs fram var målet att göra den så generell som möjligt. 
Redan då har modifierbarheten varit en viktig del för att försäkra sig om att arkitekturen är 
användbar i så många scenarion som möjligt. Jimmy Johansson bekräftar att möjligheterna till 
modifikationer av arkitekturen är goda. 
 
“… Den genomgång vi fått om arkitekturen ger oss känslan att den är framtagen med 
framtida modifikationer i åtanke och vi tror inte det kommer vara några problem för oss att 
utföra dessa med tiden.” 

4.5 Slutsatser 
Utifrån den genomförda studien kan vissa slutsatser dras: 
 
Utifrån tidigare forskningsartiklar har egenskaper kunnat identifieras som tillsammans har 
bidragit till att ta fram en generell arkitektur för mashups av flera REST API:er. Efter testning 
av den framtagna arkitekturen har det framkommit att den kan tjäna som underlag till mashups 
där flera REST API:er ska slås samman. 
 
Den framtagna arkitekturen har visat sig vara användbar i ett verkligt scenario hos Cygate AB, 
däremot hade arkitekturens kvalité stärkts ytterligare ifall den testats i verkliga miljöer på fler 
företag. 
 
Nedan redovisas svaren på studiens forskningsfrågor: 

Frågeställning 1 
Den första formulerade forskningsfrågan lyder som följer: Vilka viktiga egenskaper finns i 
arkitekturer för mashups? 
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Forskningsfrågan kan besvaras med hjälp av de forskningsartiklarna som samlats in under 
sammanställningen av tidigare forskning. Ur de forskningsartiklarna har egenskaper tagits ut 
som har listats i resultatkapitlet som har ansetts vara direkt relevanta till arbetet och området 
kring mashups. Egenskaperna i resultatet kan direkt svara på forskningsfrågan med hjälp av 
tabell 4.1. 
 
Egenskaperna som nämnts har till största delen valts eftersom de har varit generella och inte 
nämnt ett detaljerat sätt över hur de bör implementeras i en mashup. Detta har ansetts vara 
fördelaktigt till det här arbetet då det har inneburit att de egenskaperna har gett utrymme till 
bredare möjligheter över hur en ny arkitektur har kunnat utformas. Ett exempel på detta är 
egenskapen “Mashupapplikationen bör inte köras på klientsidan”. Egenskapen beskriver 
väldigt övergripande att en implementation på serversidan är att föredra men ger inte en 
detaljerad beskrivning över vilken typ av serverapplikation. 

Frågeställning 2 
Den andra forskningsfrågan lyder som följer: Hur kan dessa arkitekturegenskaper bidra till att 
ta fram en generell arkitektur för mashup av flera REST API:er? 
 
De generella egenskaperna som resulterade från sammanställningen av tidigare 
forskningsartiklar har direkt kunnat tillämpas i den föreslagna arkitekturen vilket svarar på den 
andra forskningsfrågan. Egenskaperna har som tidigare nämnts varit generella och beskrivit 
egenskaperna på ett övergripande plan men har samtidigt varit tillräckligt specifika för att 
precis avgöra hur den föreslagna arkitekturen skulle se ut. När arkitekturen togs fram kunde 
egenskaperna därmed direkt tillämpas i den formen de var, vilket sedan har resulterat i figur 
4.3. På grund av att de tillämpade egenskaperna var generella har därmed även arkitekturen 
blivit generell så att den bör vara tillämpbar i liknande scenarion där en mashup ska göras. Ett 
exempel på hur generell arkitekturen är visas med hjälp av att antalet datakällor som används 
är inte satt till ett fast antal, utom teoretiskt sett bör ett fritt antal datakällor kunna användas. 

Frågeställning 3 
Den tredje forskningsfrågan lyder som följer: Kan den framtagna arkitekturen tjäna som ett 
underlag för utveckling av en mashup i en verklig miljö? 
 
Forskningsfrågan kan svaras på med hjälp av de svar som fåtts av Jimmy Johansson som del av 
den slutgiltiga utvärderingen av arkitekturen. Jimmy Johanssons svar har gett en indikation 
över hur arkitekturen upplevs av Cygate som företag. Utvärderingen har resulterat i positiv 
återkoppling av arkitekturens kvalité. De svar som tagits emot av Jimmy Johansson ger en 
indikation på att den framtagna arkitekturen kan tjäna som ett underlag för utveckling av en 
mashup i en verklig miljö. 

4.6 Diskussion och vidare forskning 

Diskussion 
Att använda en designundersökning som metod till den här studien har ansetts vara den mest 
lämpliga av de vetenskapliga arbetssätten. Studien har siktat på att ta fram en artefakt i form 
av ett diagram över en ny arkitektur angående hur mashups av flera REST API:er bör utformas. 
Det som står upp till diskussion är huruvida en designundersökning är tillämpbar i ett 
vetenskapligt arbete av den här omfattningen. I en designundersökning kan beslut tas om att 
gå igenom flera iterationer för att få en artefakt av god kvalité [14]. Det här examensarbetet har 
inte gett utrymme till mer än en iteration på grund av tidsomfattningen. Det finns en möjlighet 
att artefakten och dess kvalité har påverkats av denna begränsning. 
 
I det här arbetet har en SOA tillämpats i den framtagna arkitekturen. På senare år har 
microservices dykt upp som ett nytt tillvägagångssätt av den traditionella SOA [28, 29]. Även 
om microservices har ökat i popularitet så har det hittills inte funnits tillräckligt mycket 
forskning på det området, därav har microservices valts bort som alternativ i den framtagna 
arkitekturen. Microservices hade potentiellt kunnat vara ett bättre alternativ till den SOA som 
tillämpats i den framtagna arkitekturen. 
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Arkitekturen som har tagits fram har som tidigare beskrivits testats i en verklig miljö hos 
värdföretaget Cygate AB. Att arkitekturen endast har testats i ett fall är värt att diskutera med 
anledningen av att syftet med det här arbetet har varit att ta fram en generell arkitektur som 
ska vara tillämpbar i olika scenarion. Svaret på den tredje frågeställningen huruvida 
arkitekturen anses ha god kvalité baseras därmed endast på utvärderingen av en person på ett 
företag. För att avgöra ifall arkitekturen är tillämpbar mer generellt, hade scenarion på fler 
företag behövt testas. Även ifall fler personer hade varit delaktiga i utvärderingen hade 
generaliserbarheten stärkts ytterligare. Med hjälp av fler utvärderingar hade arkitekturens 
kvalité stärkts, vilket på grund av examensarbetets omfattning inte funnits möjlighet till att 
göra. 
 
Som det tidigare nämnts i arbetets avgränsningar har säkerhet inte tagits hänsyn till i det här 
arbetet. Detta har inneburit att olika aspekter inom säkerhet hade möjligtvis kunnat påverka 
arkitekturens utformning ifall de hade varit en del av arbetet. 

Vidare forskning 
Som det nämnts i tidigare stycken har arkitekturen enbart testats i ett verkligt scenario hos ett 
företag. Det här arbetet har fokuserat på att ta fram en ny arkitektur och testa den för att sedan 
utvärdera ifall den är av tillräckligt god kvalité för att användas i ett verkligt scenario. Som 
framtida forskningsprojekt skulle arkitekturen kunna testas i fler scenarion hos andra företag 
för att stärka arkitekturens kvalité eller föreslå modifikationer och förbättringar. 
 
I diskussionskapitlet diskuterades det huruvida microservices hade kunnat användas som 
grund till arkitekturen istället för den traditionella SOA. Eftersom microservices är ett nytt 
begrepp inom datavärlden, och det därmed inte finns tillräckligt mycket material kring ämnet, 
skulle ett framtida forskningsarbete kunna modifiera den föreslagna arkitekturen med 
microservices i åtanke och utföra nya tester. 
 
Eftersom arbetet har avgränsat sig från säkerhetsaspekter skulle ett framtida forskningsprojekt 
kunna testa arkitekturen med enterprise-säkerhet i åtanke, för att stärka arkitekturens 
tillämpbarhet i säkra företagsmiljöer.



 

25 

Referenser 
[1] Art, A., “Tracking the growth of the API Economy”, Nordic APIs, april 2016. [Online] 
Tillgänglig: http://nordicapis.com/tracking-the-growth-of-the-api-economy/. [Hämtad: 14 
oktober, 2016]. 
 
[2] Zang, N., Rosson, M. B., “What’s in a mashup? And why? Studying the perceptions of web-
active end-users” in 2008 IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric 
Computing (VL/HCC), VL/HCC 2008, 15-19 september 2008. [Online] Tillgänlig: 
http://www.webremix.org/readings/zang.pdf. [Hämtad: 18 oktober, 2016]. 
 
[3] Castillo, P. A., Bernier, J. L., Arenas, M. G., Merelo, J. J., García-Sánchez, P., “SOAP vs 
REST: Comparing a master-slave GA implementation”, januari 2011. [Online] Tillgänglig: 
https://www.researchgate.net/publication/220485707_SOAP_vs_REST_Comparing_a_mas
ter-slave_GA_implementation. [Hämtad: 20 oktober, 2016]. 
 
[4] Guest Author, “Is REST losing its flair - REST API Alternatives”, ProgrammableWeb, 
december 2013. [Online] Tillgänglig: http://www.programmableweb.com/news/rest-losing-
its-flair-rest-api-alternatives/analysis/2013/12/19. [Hämtad: 18 oktober, 2016]. 
 
[5] Nurseitov, N., Paulson, M., Reynolds, R., Izurieta, C., “Comparison of JSON and XML Data 
Interchange Formats A Case Study” in Proceedings of the ISCA 22nd International Conference 
on Computer Applications in Industry and Engineering, CAINE 2009, 4-6 november 2009, 
Hilton San Francisco Fisherman's Wharf, San Francisco, California, USA. [Online] Tillgänglig: 
https://www.researchgate.net/publication/220922905_Comparison_of_JSON_and_XML_
data_interchange_formats_A_case_study. [Hämtad: 20 oktober, 2016]. 
 
[6] “Instantwatcher - The Ultimate Guide for Streaming”, Instantwatcher. [Online] Tillgänglig: 
http://instantwatcher.com/. [Hämtad: 14 oktober, 2016]. 
 
[7] Zang, N., Rosson, M. B., Nasser. V., “Mashups: Who? What? Why?”, Proceedings of ACM 
CHI 2008 Conference on Human Factors in 2008 Computing Systems, 5-10 April 2008, pp. 
3171-3176.  [Online] Tillgänglig: http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=1358628.1358826. 
[Hämtad: 05 oktober, 2016]. 
 
[8] Sheth, A. P., Gomadam, K., Lathem, J., “SA-REST and (S)mashups Adding Semantics to 
RESTful Services” in International Conference on Semantic Computing, pp. 469-476, 2007. 
 
[9] Yee, R., Pro Web 2.0 Mashup: Remixing Data and Web Services. New York: Apress, 2008. 
 
[10] Sheth, A. P., Gomadam, K., Lathem, J., “SA-REST Semantically Interoperable and Easier-
to-Use Services and Mashups” in IEEE Internet Computing, vol. 11.6, pp. 91-94, november 
2007. 
 
[11] Sohan, S. M., Anslow, C., Maurer, F., “A Case Study of Web API Evolution”, World Congress 
on Services, 2015. University of Calgary, Calgary, Alberta 2015. 
 
[12] Masse, M., REST API Design Rulebook: Designing Consistent RESTful Web Services 
Interfaces, första utgåvan, Kalifornien: O’Reilly Media, 2011. 
 
[13] Rosen, M., Lublinsky, B., Smith, T. K., Balcer, M., Applied SOA: Service-Oriented 
Architecture and Design Strategies, första utgåvan, Indiana: Wiley Publishing, 2008. 
 
[14] Vaishnavi, V., Kuechler, B., “Design Science Research in Information Systems”, januari 20, 
2004. [Online] Tillgänglig: http://www.desrist.org/design-research-in-information-systems/. 
[Hämtad: 4 november, 2016]. 
 
[15] Peffers, K., Tuunanen, T., Gengler, C., Rossi, M., Hui, W., Virtanen, V., Bragge, J., “The 
Design Science Research Process: A Model for Producing and Presenting Information Systems 
Research” in Proceedings of DESRIST, Claremont, CA. 83-106, februari 2006. 



 

26 

[16] Offermann, P., Levina, O., Schonherr, M., Bub, U., “Outline of a Design Science Research 
Process” in Proceedings of the 4th International Conference on Design Science Research in 
Information Systems and Technology, ACM, Philadelphia, Pennsylvania, 1-11, maj 2009. 
 
[17] Blomkvist, P., Hallin, A., Examensarbete enligt 4-fasmodellen: Examensarbete enligt 4-
fasmodellen, första utgåvan, Lund: Studentlitteratur, 2014. 
 
[18] Miah, S., Gammack, J., “A Mashup architecture for web-end user application designs” in 
Proceedings of the 2nd International Conference on Digital Ecosystems and Technologies, 
DEST 2008, 26-29 februari 2008. [Online] Tillgänglig: 
https://www.researchgate.net/publication/224331287_A_Mashup_architecture_for_web_e
nd-user_application_designs. [Hämtad: 11 november, 2016]. 
 
[19] Ray, E. T., Learning XML: Creating Self-Describing Data, första utgåvan, Kalifornien: 
O’Reilly Media, 2001. 
 
[20] Chappell, D. A., Java Web Services: Using Java in Service-Oriented Architectures, första 
utgåvan, Kalifornien: O’Reilly Media, 2002. 
 
[21] Potti, P. K., “On the Design of Web Services: SOAP vs. REST”, Florida: University of North 
Florida, 2011. 
 
[22] Fielding, R., “Architectural Styles and the Design of Network-based Software 
Architectures”, Ph.D. dissertation, Dept. Information and Computer Science, University of 
California, Irvine, CA, 2000. 
 
[23] Richardson, L., Ruby, S., RESTful Web Services: Web Services for the Real World, första 
utgåvan, Kalifornien: O’Reilly Media, 2007. 
 
[24] Rischpater, R., JavaScript JSON Cookbook, första utgåvan, Birmingham: Packt Publishing 
Ltd., 2015. 
 
[25] Choi, M., Jeong, Y., Park, H. J., “Improving Performance through REST Open API 
Grouping for Wireless Sensor Network”, juni 2013. [Online] Tillgänglig: 
http://downloads.hindawi.com/journals/ijdsn/2013/958241.pdf. [Hämtad: 16 oktober, 2016]. 
 
[26] Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and 
Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models, ISO Standard 25010:2011. 
[Online] Tillgänglig: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25010:ed-1:v1:en. [Hämtad: 
7 november, 2016]. 
 
[27] Patton, T., Mashups put a new face on the Web, 5 februari, 2007. [Online] Tillgänglig: 
http://www.techrepublic.com/article/mashups-put-a-new-face-on-the-web/. [Hämtad: 11 
november, 2016]. 
 
[28] Newman, S., Building Microservices: Designing fine-grained systems, första utgåvan, 
Kalifornien: O’Reilly Media, 2015. 
 
[29] Dragoni, N., Giallorenzo, S., Lafuente, A. L., Mazzara, M., Monteso, F., Mustafin, R., 
Safina, L., “Microservices: yesterday, today, and tomorrow”, januari 2017. [Online] Tillgänglig: 
https://arxiv.org/pdf/1606.04036v2.pdf. [Hämtad: 12 januari, 2017]. 


