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Magnus Hedlund 2015-06-06

Sammanfattning
Webben är en framgångssaga.  Men vilka tekniska egenskaper gör den fram-
gångsrik? Dr. Roy Fielding identifierade dess stora fördelar och vilka arkitekto-
niska  restriktioner  som främjar  dessa.  REpresentational  State  Transfer, eller
REST, är en arkitektonisk stil som samlar dessa restriktioner under en akronym.
REST kan användas för att ge webbens positiva egenskaper till webbservices
som konsumeras av automatiserade klienter. Uppdraget har varit att implemen-
tera ett  Application Programming Interface (API) på ett befintligt system för
avtalshantering. API:et ska vara RESTful. Vad detta egentligen innebär verkar
inte helt solklart. En stor del av arbetet har legat i att studera Fieldings avhand-
ling och reda ut begreppen. Det centrala i REST är det enhetliga interfacet, som
innebär att  system, oberoende av varandra ska kunna förstå de meddelanden
som hanteras.  Det  utvecklade  systemet  har  utvärderats  mot  definitionen  av
REST och systemet saknar den essentiella delen  Hypertext As The Engine Of
Application State  (HATEOAS). Denna del är också vad som verkar vara den
mest missförstådda, eller till och med helt ignorerade delen av REST. HATEO-
AS innebär att servern genom länkar, dynamiskt serverar klienten med de vägar
klienten kan navigera API:et. Detta leder till att ny funktionalitet kan läggas till
utan att skapa inkompatibilitet med klienten. Klienten kan välja att ignorera län-
kar med relationer den inte känner igen. För att REST ska vara användbart så
måste klienten förstå relationerna i API:ets länkar och representationen av dess
data.

Nyckelord: REST, Java EE7, HATEOAS
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Abstract
The World Wide Web is a success. But, what technical properties made it what 
it is today? Dr. Roy Fielding identified the web´s great advantages and a set of 
architectural restrictions to guard the advantages. REpresentational State Trans-
fer, or REST, is an architectural style gathering these restrictions under one 
acronym. REST can be used to give the web´s properties to web services to be 
consumed by automated clients. The mission has been to implement an Appli-
cation Programming Interface (API) on top of a system for contract handling. 
The API should be RESTful. What RESTful actually means seems unclear. The 
major part of the work has been to study Fieldings dissertation, sorting out the 
characteristics. The central part of REST, is the uniform interface. It allows in-
termediary nodes to understand the meaning of a message without knowing 
anything else about the sender. The system developed has been evaluated 
against Fieldings definition of REST, still the system lacks Hypertext As The 
Engine Of Application State (HATEOAS). This part seems to be the most 
widely misunderstood part of REST, often completely ignored. HATEOAS 
gives the server the power of steering the client through the API, by always pro-
viding links to the available steps. This leads to the ability to add functionality 
to the API without breaking the client. The client can just ignore the links that it
does not know how to handle. For REST to be useful by automated clients, the 
client needs to understand the link relations and the data representations of the 
API.

Keywords: REST, Java EE7, HATEOAS
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Förord
Först och främst tack till min familj som stått ut med mina studier.

Jag vill också tacka Pär Brenner,  Johanna Hirvonen och resten av Knowit, för
vägledning. 
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1 Introduktion
Dagens webb-applikationer ställer andra krav på portabilitet än tidigare. Använ-
dare förväntar sig idag att kunna nyttja en applikation via ett antal heterogena 
klienter. Man förväntar sig kunna sitta framför sin pc, resa sig och fortsätta ar-
betet på sin telefon, för att sedan avsluta det på en surfplatta.

Ett sätt att tackla problematiken är att totalt separera applikationens presenta-
tionslager från övriga lager. Genom att låta applikationen leverera data, utan att 
explicit tala om hur dessa ska presenteras, ges möjligheten att utveckla klienter 
fristående.

En datadriven webb, snarare än presentationsdriven, öppnar  också för enheter 
utan grafiska gränssnitt. Man kanske vill synkronisera sin kaffebryggare med 
sin kalenderapplikation, så att man möts av en kopp kaffe när man går upp. 
Med ett API och relevanta data, så är detta möjligt.

Gartner förutspår att 26 miljarder enheter kommer att vara kopplade till ”the In-
ternet of Things” (IoT) år 2020 [4]. Dessa enheter kommer att behöva sätt att 
kommunicera och med fördel, standardiserade sätt.

En kandidat till kommunikationen är REST (REpresentational State Transfer), 
eller snarare, en implementation av en arkitektur i REST:s arkitektoniska stil. 
Trots 15 år på nacken så kan man, med dagens informationsklimat, tycka att 
REST är relevantare än någonsin.

Men vad innebär egentligen REST?

1.1 Bakgrund och problemmotivering
Knowit är ett konsultbolag med ca 1800 anställda fördelade över Norden, Tysk-
land och Estland. Jag har, av Knowit, fått erbjudande om att vidareutveckla ett 
befintligt system för avtalshantering på företaget. Systemet kommer ej att an-
vändas skarpt, målet är snarare att fördjupa sig i de använda teknikerna (Java 
EE).

Det system jag tilldelats är i inte användbart skick och jag har fått fria tyglar att 
vidareutveckla det. Systemet består av ett antal entiteter (fakturor, avtal, använ-
dare o s v) som hanteras via ett webbgränssnitt baserat på Java Server Faces 
(JSF). I botten av systemet finns en databas. För mappning mellan objekt och 
databas används Java Persistence API (JPA). Den logik som finns i systemet är 
så gott som helt och hållet placerad i presentationslagret.

Ett antal förslag till utökningar av systemet har gjorts. Jag har valt att realisera 
ett av dessa genom att skapa ett REST API för kommunikation med klienter. 
Jag har även valt att migrera systemet till Java EE 7, migrationsprocessen faller 
dock utanför ramarna för denna uppsats. För att ge lite extra krydda så ska 
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REST-API:et utvecklas i förhållande till Roy Fieldings avhandling där begrep-
pet REST, myntades. Detta kommer att kräva en djupare förståelse av REST. 

1.2 Övergripande syfte
Projektets syfte är att skapa ett REST-API för kommunikation med klienter. 
Målet är att det ska vara ett ”äkta” REST-API. Det behöver därför bringas klar-
het i vad detta innebär. Vad är dess beståndsdelar och är alla restriktionerna re-
levanta?

1.3 Avgränsningar
Fokuset kommer att ligga på REST-API:et och de delar av systemet som berör 
detta. Systemets affärslogik, databasens uppbyggnad, databasmappning o s v. 
kommer ej att avhandlas.

1.4 Detaljerad problemformulering
Följande områden kommer att utvärderas genom analys av systemet:

• Är det färdiga systemet RESTful, enligt restriktionerna? Uppfylls de de-
finierade kraven?

◦ Arbetar systemet med klient-server kommunikation?

◦ Är servern tillståndslös, eller lagras sessionsdata på servern?

◦ Utnyttjar systemet cache?

◦ Uppfylls kraven för det enhetliga gränssnittet?

◦ Är systemet skiktat?

◦ Använder sig systemet av ”Kod på begäran”?

Nedanstående punkter kommer att undersökas ytligt för att ge grundläggande 
riktlinjer.

• Identifiera resurser

◦ Vad är en resurs?

◦ Har URI-utformningen någon betydelse?

• Välja mediatyp

◦ Ska man välja standard eller skapa en applikationsspecifik?

◦ Hur  kan formulär användas?

◦ Hur valideras data?

• Finns standarder i länkrelationer?

2
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1.5 Översikt
Kapitel 2 ägnas åt bakomliggande teorier. Vem definierade REST och varför? 
Vad innebär REST och vad är de kritiska punkterna?

Kapitel 3 beskriver den metod som använts för utvecklingen och utforskandet 
som lett fram till det färdiga systemet och denna rapport. Kapitlet rymmer ock-
så en kort beskrivning av den använda utvecklingsplattformen.

Kapitel 4 förklarar det byggda systemet.

Kapitel 5 ägnas åt en utvärdering av systemet i förhållande till problemformule-
ringen i kapitel 1.4

Kapitel 6 innehåller en analys och tankar kring utfallet och kring REST rent all-
mänt.

1.6 Författarens bidrag
Eftersom den största delen av det befintliga systemet är fokuserat på presenta-
tionslagret och det faktum att databasmappningen behöver vidareutvecklas så 
har jag valt att implementera systemet från grunden. 
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2 REST, en överblick
REST myntades av Roy Fielding, i hans doktorsavhandling från år 2000  [2].
Arbetet med att definiera, det som kom att bli REST, började dock redan 1994.
Fielding ville ta fram en modell som kunde användas i utvärdering vid arbete
med standardisering av webben. Genom att försöka identifiera webbens goda
egenskaper och dess orsak så fann Fielding ett antal arkitektoniska restriktioner,
vilka främjar de positiva egenskaper som gjort webben till det enorma skalbara
system det har blivit. 

REST är alltså en arkitektonisk stil, inte någon specifik implementation av den-
na. Oftast så implementeras den dock genom webben. Men teoretiskt sett så
skulle man kunna implementera REST på en helt annan ”stack”. Det viktiga
med stilen är att den är framtagen för att bygga löst kopplade, skalbara, distri-
buerade webbservices[2].

Diskussioner kring REST i denna uppsats, bygger på REST implementerat på 
webben d v s. med URI, HTTP och mediatyper som datarepresentation.

2.1 Tre webbservices
Richardson och Ruby identifierar i sin bok ”RESTful web services” [1], två hu-
vudsakliga områden där olika typer av webbservices skiljer  sig åt,  nämligen
hantering av metod och scope. Med hjälp av dessa två punkter så identifierar de
tre huvudsakliga kategorier av webbservices. Klassificeringen ger en enkel in-
troduktion till hantering av resurser.

Metoden syftar till ett anrops intentioner. Vill anropet hämta data, addera två tal
eller vill det radera data?

Scope syftar till målet för anropet. Om anropet vill hämta data, eller manipulera
data? Vilka data gäller detta?

RESTful

En RESTful webbservice har både metod- och scope-informationen i medde-
landehuvudet[1]. Som vi ser på meddelandet i Exempel 1, så kan man enkelt se
att metoden GET antyder att data ska hämtas. URI-informationen visar scopet
genom att identifiera resursen som ska hämtas. Anropet i sig förutsätter såklart
att  det som faktiskt sker vid anropet är det som speglas i anropet. 

4
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RPC (Remote Procedure Call)

Inom RPC-stilen placeras scope-informationen och metodinformationen i anro-
pets kropp. Alla anrop skickas till en och samma Uniform Resource Identifier
(URI), där anropets kropp undersöks och ett svar skapas[1]. Alla anrop görs
med en och samma metod, vanligtvis POST. Meddelandets kropp innehåller in-
formation om anropad API-metod (inte HTTP-metod) och eventuellt scope och
parametrar. Nackdelen med denna typ är att användaren, vare sig det är en män-
niska, eller en maskin, måste lära sig hela vokabulären för det specifika API:et.

SOAP är ett XML-baserat protokoll för utväxling av strukturerad information
som kan användas för RPC-anrop[16]. Exempel 2 visar ett SOAP-meddelande,
där både scope- och metodinformationen finns i meddelandekroppen. 

REST/RPC-hybrid 

Denna typ är en hybrid eftersom den har scope-informationen in URI:en. Alla
viktiga resurser har sin egen URI[1]. Exempel 3 visar meddelanden i RPC-hy-
brid-stilen Metodnamnet och parametern name, kan tolkas som scopeinforma-
tion. Men i det andra meddelandet avslöjas den underliggande RPC-strukturen
(förutsatt att anropet raderar  en resurs).

5

Exempel 2: Meddelande i RPC-stil
POST /articles HTTP/1.1
Host: www.example.org
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: 304
SOAPAction: "http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
 
<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap:Header>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <m:GetArticlePrice xmlns:m="http://www.example.org/stock">
      <m:ArticleName>Bar of Soap</m:ArticleName>
    </m:GetArticlePrice>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

Exempel 3: Meddelanden i RPC-Hybridstil
Acceptabelt inom REST:

GET /articles?method=getprice&name=bar_of_soap HTTP/1.1
Host: www.example.org

Otydligt vad intentionen är:

GET /articles?method=deletearticle&name=bar_of_soap HTTP/1.1
Host: www.example.org

http://www.example.org/
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2.2 Önskade egenskaper
Fielding utvärderar sitt val av restriktioner, mot nedanstående, hos distribuerade
webbapplikationer, önskvärda egenskaper[2].

• Prestanda
◦ Nätverksprestanda
◦ Av användaren upplevd prestanda
◦ Nätverkseffektivitet

• Skalbarhet
• Enkelhet

◦ Komplexitet
◦ Begriplighet
◦ Verifierbarhet 

• Modifierbarhet
◦ Utvecklingsförmåga
◦ Möjlighet till utökning
◦ Möjlighet till användaranpassning
◦ Konfigurationsförmåga
◦ Återanvändbarhet

• Synlighet
• Portabilitet
• Tillförlitlighet

2.3 Restriktioner
Fielding kommer i sin avhandling[2] fram till ett antal restriktioner som måste
appliceras på arkitekturen för att maximera vinsten i förhållande till de önskade
egenskaperna i kap. 2.2.

2.3.1 Klient/Server

En separation av klient och server, ger framför allt en avgränsning i uppgif-
ter[2]. Separationen innebär också att klient och server kan utvecklas fristående,
förutsatt att de förstår varandra.

2.3.2 Tillståndslös

Tillståndslös kommunikation medför tre primära fördelar. Förenkling av server
eftersom denne inte behöver hantera sessionsdata.  Bättre skalbarhet eftersom
inga resurser kopplade till en specifik klient behöver hållas mellan anrop. Vilket
också gör att två separata anrop kan hanteras av olika servrar, nätverket kan allt-
så enkelt utökas med fler servrar vid behov. Den sista stora fördelen gäller till-
förlitligheten hos systemet. Om inga sessioner används av systemet, så minime-
ras antalet instabila tillstånd applikationen kan vara i, eftersom servern antingen
hanterar ett anrop, eller väntar på nästa. Ett problem i applikationen kan alltid
härledas till ett enda anrop, förutsatt att problemet uppstått till följd av klient-
kommunikation[2].

Tillståndslös kommunikation,  innebär  dock inte  att  applikationen måste  vara
tillståndslös.  Detta  leder  till  nackdelen med tillståndslös kommunikation.  All
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data som behövs för ett anrop, t ex. autentisering, måste skickas med varje an-
rop. Detta leder till ökad datatrafik och ställer krav på klientens hantering av in-
formationen.

2.3.3 Cache
Latency is an important design concern, but the best way to improve latency is to
not use the protocol at all. In other words, use caching. -R.Fielding [14].

REST kräver att skickad data ska uppge cache-barhet. antingen explicit, eller
implicit [2], t ex. genom standarder i använda protokoll. Om detta krav uppfylls
kan representationen av resursen cachas i tre nivåer [18]: 

• Hos klienten, vilket innebär att nätverket inte behöver användas överhu-
vud taget. 

• Hos servern, vilket innebär att en resurs som beräknas/processas av ser-
vern, inte behöver gå genom denna process igen.

• Hos en nod på vägen till servern, t ex. en delad cache på en proxy, eller
hos en gateway.

Citatet ovan handlar om det faktum att, om resursen finns cachad lokalt hos kli-
enten så behöver inte nätverket användas överhuvudtaget. Detta leder till pre-
standavinster.

Det man bör ha i åtanke är att data i en cache kan skilja sig från de data som
skulle levereras om anropet gått ända fram till servern.

2.3.4 Enhetligt gränssnitt

Fielding pekar på restriktionerna gällande det enhetliga gränssnittet, som den
största skillnaden mellan REST och andra typer av nätverksbaserade applikatio-
ner [2]. Gränssnittet har i  sig fyra underliggande krav.

Identifiering av resurser

REST kräver ett enhetligt sätt att identifiera resurser. På webben sker detta ge-
nom en URI. Detta krav ger ett enhetligt sätt att hantera scopeinformationen. En
resurs pekas ut av dess URI, inte av någon information i meddelandekroppen.
Jag beskriver resurskonceptet ytterligare i kapitel 2.5.

Hur ska då en URI utformas? Stefan Tilkov, talar i sin föreläsning från GOTO-
konferensen i Amsterdam 2014  [12] om att de bokstäver som formar en URI
inte spelar någon roll i förhållande till REST. Anledningen till detta kommer att
bli klarare i skenet av HATEOAS nedan.

Manipulation av resurser genom representation

En representation består enligt Fielding av data, metadata som beskriver dessa
data och ibland metadata som beskriver nyss nämnda metadata. [2]. Representa-
tionens data presenteras som en mediatyp. En användande klient måste veta hur
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den aktuella mediatypen ska processas. Klienten och servern måste ha en ge-
mensam vokabulär gällande mediatyper [5].

Självbeskrivande meddelanden

Exempel 1 i genomgången av de olika stilarna av webbservices (kap 2.1), visar
ett självbeskrivande meddelande, sånär som på lite metadata. Ett metadatahu-
vud som beskriver mediatypen skulle göra meddelandet läsbart och processbart
av alla noder som implementerar det enhetliga gränssnittet.

Metodinformationen i meddelandet anger, som tidigare redogjorts, dess inten-
tioner.

HATEOAS(Hypertext As The Engine Of Application State)

Ultimately, the methods should be chosen by the origin server and communicated
somehow to the client via the media type or relationship processing rules.  -R.Fiel-
ding [3]

Målet med HATEOAS är att servern ska kunna styra flödet genom applikatio-
nen [5]. Klienterna ska aldrig behöva känna till serverns URI-struktur. Utan 
bara agera på länkar i representationen. Servern kan då tillhandahålla endast de 
länkar som är relevanta för applikationens tillstånd. 

Richardson och Ruby slarvar på denna punkt. De presenterar ett API som inte är
hypertextdrivet, som ett REST-API[1]. Att ignorera denna restriktion verkar ha 
varit vanligt förekommande. Fieldings gick 2008 ut med följande på sin blogg:

...if the engine of application state (and hence the API) is not being driven by hy-
pertext, then it cannot be RESTful and cannot be a REST API. Period. Is there
some broken manual somewhere that needs to be fixed? -R.Fielding  [5].

Det räcker inte med att API:et använder länkar för att binda samman resurser. 
Fielding trycker på att en sen bindning av länkar som levereras i representatio-
nerna [15]. Länkarna kan då användas för att styra klientens flöde genom 
API:ets service. Om en applikation har ett flöde där en offert ändrar status till 
order, som i sin tur ändrar status till faktura, så kan servern, genom att bara ser-
vera de länkar som är aktuella för tillfället styra applikationsflödet. Servern till-
handahåller t ex. inte länkar till de resurser som krävs för att ändra statusen till 
faktura om inte resursen har statusen order. 

2.3.5 Skiktat system

Genom användning av skiktade system så döljs data och implementationer. En
klient behöver bara veta vad den förväntas få tillbaka från servern (eller kanske
t o m från en cache någonstans på väg till servern)[2]. Om svaret är ett statiskt
dokument, eller om det skapas vid varje anrop är irrelevant. Ett anrop kan där-
för hanteras av ett bakomliggande system utan insyn från klienten.

8
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Nackdelen med ett skiktat system är att varje skikt ska processa skickad data,
om så bara skicka den vidare. Detta påverkar prestandan negativt. Antalet skikt
får vägas mot minskad komplexitet i varje skikt.

Det skiktade systemet, tillsammans med det enhetliga gränssnittet, tillåter alltså
klienten att kommunicera med med en proxyserver, en gateway eller direkt med
servern, utan att veta något om vad som finns bortom den noden.

2.3.6 Kod på begäran 

Denna restriktion är valfri. Fielding är snabb med erkänna det motsägelsefulla i
detta. Detta kan användas för att en klient ska kunna hantera okända mediatyper
utan tidigare kunskap om dessa[2]. Av t ex. säkerhetsskäl så är det möjligt att en
klient inte tillåter att mottagen kod körs. Alternativet kan då vara att på annat
sätt lära sig hanteringen av mediatypen t.ex. programmera klienten enligt medi-
atypens specifikation. 

2.4 De fyra verben
En viktig del av det enhetliga interfacet är de fyra (egentligen fler, men jag be-
handlar de primära, läs gärna om fler i specifikationen) HTTP-verben. Vad ver-
ben betyder finns tydligt förklarat i HTTP-specifikationen [6]. De olika meto-
derna kan ha två kritiska egenskaper. De kan vara säkra och/eller idempotenta. 

En säker metod berättar att ett anrop med metoden inte kommer att ha några si-
doeffekter. Klienten ska inte behöva stå till svars för sidoeffekter vid anrop med
metoden.

En idempotent metod kan anropas vid ett flertal tillfällen och alltid ge samma
resultat som om metoden anropas endast en gång.

GET

För att hämta de data som identifieras av en URI används metoden GET.

GET är både säker och idempotent[6]. 

PUT

PUT är tänkt att användas för att placera en resurs på anropad URI. Om en re-
surs finns på angiven URI, så skrivs denna över. Om inte annat så skapas resur-
sen.

Oftast används PUT endast för att uppdatera befintliga resurser, eftersom ser-
vern då kan styra sitt URI-schema. För att skapa resurser används då istället
POST. 

9
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PUT är idempotent. Om PUT anropas ett flertal gånger på samma URI så kom-
mer resursens status att vara densamma[6].

DELETE

Ett anrop med DELETE till URI:n http://www.example.com/saker/sak1 bör re-
sultera i att servern raderar resursen. Om resursen verkligen raderas eller om
den bara görs otillgänglig för klienten ligger utanför metodens räckvidd. Det
viktiga är att anropet gör resursen otillgänglig för klienten.

DELETE är idempotent. Om DELETE anropas ett flertal gånger på samma URI
så kommer resursens status att vara densamma[6].

POST

Användandet av POST är bredare än de andra verben. I det stora hela så kan 
man säga att ett POST-anrop ber servern att lägga till entiteten representerad i 
meddelandekroppen, som en underordnad till anropad resurs[6]. Om jag t ex. 
anropar http://www.example.com/saker med POST som metod och en represen-
tation av en ”sak” i meddelandekroppen, så är det rimligt att förvänta sig att ser-
vern skapar denna sak som underordnad till listan med saker. (Jag tar nu för gi-
vet att resursen saker är en lista). Implementationen av POST är beroende av 
kontexten i vilken den hanteras.

POST är varken idempotent eller säker[6]. 

Men servern då?

Det finns inget som tvingar servern att hantera anropen enligt dessa definitioner.
Om servern känner för det så kan den tillåta att databasen raderas med ett GET 
till en väl vald URI. Detta leder dock till att man går miste om möjligheten att 
förstå anropet genom att bara läsa dess huvud.

2.5 Tänka i resurser 
Ett sätt att se på resurser är att tänka koncept snarare än ett dokument. Resurser-
na ligger som ett abstraktionslager ovanpå den underliggande serverimplemen-
tationen. En URI-struktur är inte bara en trädstruktur som pekar på ett antal do-
kument som användaren kan hantera. Enligt Richardson och Ruby [1], så är en
resurs vanligtvis något som kan lagras på en dator i form av en samling bits.
Men de framhäver också att en resurs även kan representera, en abstraktion av
ett fysiskt objekt, eller en abstrakt känsla. Alla koncept värda att hanteras av kli-
enten kan vara en resurs.  
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2.6 Interaktioner
A RESTful API (done right) is just a website for clients with a limited vocabulary.
- R.Fielding [7].

Oavsett om vi tittar på en mänsklig användare av en webbsida, eller en maskin
som använder ett webb-API, så finns två viktiga interaktionsmönster. Det ena är
tolkning av relationer.  Hur är sidorna/resurserna länkade? Vad är relationen?
Det andra mönstret är hanteringen av representationen. Hur tillgodogör sig an-
vändaren resursens data?

Människor är bra på att tolka relationer i länkar. En dator däremot måste in-
strueras i hur en relation ska hanteras.

Fielding gör det klart att det enda en klient ska behöva veta för att använda ett
REST-API är en uppsättning relevanta mediatyper och en uppsättning relations-
typer.  [5]. Genom att inom specifikationen av mediatypen definiera beteende-
semantik, så kan en automatiserad klient användas till flera olika API:er vilka
använder mediatypen [19]. Ett exempel är den uttalade CRUD-semantiken för
mediatypen ”application/vnd.collection+json”.

Både vad gäller mediatyper och länkrelationer så pågår en hel del arbete för att
definiera och standardisera användbara format. [8][9][10][11].
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3 Metod
3.1 Arbetsflöde

Systemet kommer att utvecklas agilt och inkrementellt. Detta är lämpligt efter-
som delar av studierna av tekniken/koncepten kommer att ske parallellt med 
implementationen. Detta kan innebära en del omstruktureringar, för att uppfylla 
kraven.  

En betydande del av arbetet kommer att vara den teoretiska biten, med läsning 
och tolkning av Roy Fieldings avhandling [2]. Samt studera hans blogg, för att 
reda ut eventuella ytterligare frågetecken. Dessa källor kommer även att kom-
pletteras med vad andra haft att säga i ämnet, vilket ofta innebär motivering av 
att frångå vissa av implementationsprinciperna.

Gällande implementationen av systemet, så kommer handledningar, såsom 
Oracles handledning för Java EE 7 och handledningsvideos att användas. Dessa
kommer dock att nyttjas med ett extra kritiska ögon, då det råder en hel del för-
virring om vad REST egentligen är.

Eftersom REST är en arkitektonisk stil och det skapade systemet är ett försök 
till en implementation av en arkitektur i RESTs arkitektoniska stil, så finns svå-
righeter att hitta kvantifierbara mätpunkter gällande hur väl implementationen 
uppfyller kraven. De stora skillnaderna i abstraktionsnivå mellan en arkitekto-
nisk stil och en faktisk implementation av en arkitektur i denna stil, ger ett stort 
tolkningsutrymme. Detta är en svaghet i metoden.

Eftersom Roy Fielding är den enda egentliga auktoriteten när det kommer till 
REST, så är det svårt att motivera en annan metod än analys av hans ord för ve-
rifiering av API:et. 

En alternativ metod för utvärdering är Leonard Richardsons (via Martin Fow-
ler) ”Richardson maturity model”[17]. Denna metod är dock missvisande, då 
den insinuerar att det skulle finnas olika nivåer av REST.

3.2 Uvecklingsmiljö
Systemet  har  utvecklats  inom Java  EE  7.  Som applikationsserver  användes
WildFly 8, Den underliggande databasen var mySQL 5.6. För Object Relational
Mapping(ORM) så har Hibernate använts. För anrop till API:et så har jag an-
vänt Google Chrome-tillägget Advanced Rest Client.
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4 Konstruktion
Applikationen har samma funktionalitet som sin förlaga, förutom ett nu utökat
stöd för tidrapportering. Funktionaliteten består egentligen bara av ett antal en-
titeter som kan editeras. Fakturor, Användare o s v. Inga flerstegstransaktioner
finns.  Majoriteten av applikationens funktionalitet ligger i att presentera data,
och att manipulera dessa. En stor del av systemets entiteter speglas hela vägen
från API:et ner till databasen utan nämnvärd logik. Demonstration av systemet
kan därför begränsas till en entitet t ex. användare (User).

Alla URI:er och dess hierarkiska uppbyggnad som visas i detta kapitlet är bara
hårt kopplade till servern. Eftersom klienten endast ska reagera på relationerna,
så ska hela URI-trädet kunna bytas ut utan att klienten märker något.

4.1 Entiteter
Systemet har idag stöd för hantering av 

Company Ett  företag  som  deltar  i  kontrakt
och/eller försäkringar.

Contract Ett kontrakt mellan två företag.

CostUnit En  kostnadsenhet.  Ett  arbetsmoment
som  ska  faktureras,  ungefär  som  en
artikel.

Insurance Ett kontrakt kan vara försäkrat.

Invoice En  faktura  utan  rader.  Fakturan  är
kopplad till ett kontrakt.

InvoiceRow En  faktura  har  rader  bestående  av
CostUnits och mängd.

TimeReport En tidrapport kopplad till ett kontrakt.

TimeReportEntry En TimeReport har entries. 

User En användare av systemet.

UserRole En användarroll för autentisering.
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4.2 API:ets startpunkt

API:et har sin startpunkt i http://localhost:8080/project/resources/. Ett GET-an-
rop till resursen ger resultatet i Illustration 1. Ett antal länkar med relationer be-
skriver API:ets toppresurser.
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Illustration  1:  representation  av  API:ets  toppresurs.  Denne  listar  API:ets
primära resurser.
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4.3 Resurser
Varje entitet i systemet kan vara åtkomlig genom flera olika resurser. Relatio-
nerna avgör kontexten.  Ett  företag kan t  ex.  vara säljare,  eller  köpare av en
tjänst. Eller varför inte säljare av en försäkring gällande ett kontrakt. Systemet
visar inte direkt några alternativa representationer av samma data.  Den enda
egentliga abstraktionen av en entitet är den av User/UserRole. I systemet är des-
sa två, olika entiteter. Detta är dock helt transparent för klienten eftersom den
endast ser en representation av en användare.

4.4 Val av mediatyp
Som mediatyp har Application/vnd.collection+json (hädanefter kallad CJ) valts.
Mediatypen har utvecklats av Mike Amundsen. Valet av mediatyp har varit sub-
jektivt. Det enda kravet när mediatyper undersöktes var att vald mediatyp ska 
stödja länkar. Av de mediatyper som undersöktes, så hade CJ ,subjektivt sett, 
den mest överskådliga strukturen av kandidaterna. 

Application/vnd.collection+json använder CRUD-semantik för manipulation av
resurser.  

GET <=> Read

POST <=> Create

PUT <=> Update

DELETE <=> Delete

CJ har förutom stöd för länkar även stöd för formulär, felrapportering samt mal-
lar för att bygga fråge-URIer.

4.5 En liten tur genom API:et
Detta kapitel demonstrerar en interaktion med API:et via en HTTP-klient. De-
monstrerad funktionalitet kommer att vara:

1. Lista alla användare.

2. Lägga till en ny användare.

3. Uppdatera en användare.

4. Radera en användare.

Att hämta en lista med systemets alla användare görs genom ett GET-anrop till
relationen ”users” (se  Illustration 1) , vilket i detta fall innebär ett anrop till
http://localhost:8080/project/resources/users,  vilket returnerar listan i  Illustra-
tion 2 i meddelandekroppen.
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För att spara plats så har listan minimerats. I representationen så finns all infor-
mation om användaren, även när alla visas. Alternativet skulle vara att bara visa
t ex. användarnamn och id, tillsammans med en länk till en full representation
av användaren. Mängden data som visas när och var, är något som bör anpassas
efter vad som kommer att vara relevant för användaren. I slutet av listan  finns
en mall (se Illustration 3) som kan användas för att skapa en ny användare. 
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Illustration 2: En representation av alla användare.
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Genom att plocka ut mallen och fylla i dess ”value”-fält, för att sedan skicka
mallen till http://localhost:8080/project/resources/users med POST som HTTP-
metod, så skapas en ny användare. Anropet ger svaret att en resurs skapats och
en länk till användaren presenteras (se Illustration 4).
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Illustration 3: mall för skapande av användare.

http://localhost:8080/project/resources/users
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Genom att följa länken till  http://localhost:8080/project/resources/user  s/70 så
serveras jag representationen av den nya användaren (se Illustration 5). 
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Illustration 4: Svarsmeddelande efter att en användare skapats.

http://localhost:8080/project/resources/users/70
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För att göra ändringar i användarens representation, så används återigen mallen,
vilken  skickas  till  http://localhost:8080/project/resources/user  s/70,  men  med
metoden  PUT.  Detta  gör  att  användarinformationen  uppdateras  (egentligen
skrivs användaren över).
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Illustration 5: En skapad användare
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Genom att  anropa  http://localhost:8080/project/resources/user  s/70 med meto-
den DELETE så raderas sedan användaren och servern signalerar att inget inne-
håll finns för resursen (Illustration 7).
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Illustration 6: Uppdaterad användare

http://localhost:8080/project/resources/users/70
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Illustration 7: Resursen har raderats och svarskoden är 204.
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5 Resultat
Utvecklingsarbetet har resulterat i ett system som snarare är ett administrations-
verktyg än en webbtjänst. Tanken har varit att systemet ska användas internt.

5.1 Efterföljande av restriktioner
Eftersom systemet implementeras med webben som bas, så kommer vissa av re-
striktionerna att uppfyllas, mer eller mindre, automatiskt. Detta är dock förutsatt
att webb teknikerna inte aktivt motarbetats. Här följer en analys av det imple-
menterade systemet i förhållande till restriktionerna.

5.1.1 Klient-Server 

All kommunikation i systemet utgår från att en klient anropar servern, genom 
att skicka HTTP-meddelanden. Servern tar aldrig initiativ till kommunikation 
med klienten, utan agerar helt på initiativ av klienten. Systemet bör därför anses
följa denna restriktion.

5.1.2 Skiktat system

Servern är skiktad, alla representationer av entiteter är abstraktioner av dessa, 
även om likheten är stor i förhållande till databasrepresentationen. 

Eftersom de kritiska delarna av det enhetliga gränssnittet, vilka ger självbeskri-
vande meddelanden, implementeras, så kan en gateway, proxy eller cache pla-
ceras mellan klient och server. Systemet bör därför anses följa restriktionen.

5.1.3 Tillståndslös

Servern håller inte reda på klientdata. Detta innebär att varje anrop hanteras se-
parat. Systemet lämnas alltid i ett stabilt tillstånd mellan anropen, ingen fler-
stegskommunikation krävs för att föra servern mellan dessa stabila tillstånd. 
Systemets kommunikation är därför tillståndslöst och följer därför restriktionen.

5.1.4 Cache

Genom att använda HTTP-huvud, med cache-information, så tillåter systemet 
cachning. Cachningen är dock endast implementerad på prov, eftersom en cach-
ningspolicy behöver utvärderas, gällande vad som kan cachas och hur länge.
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Servern implementerar idag ingen cache, utan systemet förlitar sig på klientens 
cachning. Klientcachen är testad genom att kontrollera att ett anrop till en resurs
hämtas från webbläsarens cache istället för från servern.  Illustration 8 Visar an-
rop till en mallresurs (eng.template). Vid det första anropet så finns resursen i 
webbläsarens cache, men i det andra så måste resursen hämtas från server, efter-
som resursen rensats ur cachen, efter att dess cachbarhetstid gått ut. 

Systemet har alltså stöd för cache och bör därför anses uppfylla kravet.

5.1.5 Enhetligt gränssnitt

Utvärderingen av systemet i förhållande till det enhetliga gränssnittet, med dess 
fyra krav, redovisas i kapitel 5.2. 

5.1.6 Kod på begäran

Systemet utnyttjar inte kod på begäran. Detta är dock en valfri restriktion.

5.2 Det enhetliga gränssnittet
Här följer en utvärdering av systemet i förhållande till de fyra restriktionerna
gällande det enhetliga gränssnittet.

5.2.1 Identifiering av resurser

I systemet sker identifiering av resurser genomgående genom URI:er. Varje re-
surs som är relevant för klienten har sin egen URI. Detta ger ett tydligt scope i
varje anrop. Eftersom restriktionen innebär att resurser ska identifieras enhet-
ligt, så bör restriktionen anses uppfyllas.

5.2.2 Manipulation av resurser genom representation

All manipulation av data sker genom mediatypen application/vnd.collection+js.
Manipulationen består antingen av ett formulär med datafält som beskriver en
resurs, eller en modifierad representation av entiteten. Systemet använder inga
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Illustration  8: Utväxling av meddelanden.  rad 1 och 4,  visar anrop till  samma
resurs. Det första anropet hämtar en cachad kopia.
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anrop som ber servern manipulera data på ett sätt som ej finns definierat i repre-
sentationen. Systemet bör anses följa restriktionen.

5.2.3 Självbeskrivande meddelanden

Systemet visar tydligt dess intentioner i dess meddelanden. Den av systemet an-
vända mediatypen är standardiserad och har en uttalad semantik i förhållande
till HTTP-verben. Eftersom systemet respekterar den uttalade CRUD-semanti-
ken, så kan meddelandet förstås av noder i ett skiktat system. Systemet följer
därför restriktionen. 

5.2.4 HATEOAS(Hypertext As the Engine Of Application State)

Eftersom systemet i dess befintliga skick inte är så mycket mer än en ”data-
baswrapper”, så är det svårt att implementera HATEOAS på systemet. Man kan 
se det som att systemet inte idag implementerar HATEOAS eftersom alla resur-
ser manipuleras i ett steg, direkt genom sina representationer. Dock så finns 
möjligheten att komma åt API:et via en URI, för att sedan följa länkar i repre-
sentationerna. Systemet har därför det som krävs för att implementera HATEO-
AS när flöden skapas i systemet. Servern kan då helt enkelt endast servera de 
länkar som är aktuella i flödet.

Avsaknaden av HATEOAS innebär att systemet inte är RESTful.
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6 Slutsatser
Vid arbetets start så visste jag inte mer om REST, än att det var ett API där man
skickade XML eller JSON (eller dyl.) identifierade av URI:er. En stor del av ar-
betet har legat i att få polletten att trilla ner  och att förstå koncepten. Det fak-
tum att namnet REST ofta används för att beskriva API:er som inte är RESTful
leder till förvirring. Som Java-/C++-/C#-utvecklare ligger det närmre till hands
att förstå en RPC-service. Det är som vanligt, förutom att man skriver ner anro-
pet i text och fraktar det över nätet som ett litet extra steg. 

• Koda mot relationer inte mot URI:er,  då kan relationer röra sig över
API:gränser.

• Använd formulär/mallar för att berätta för klienten vilka data som måste
tillhandahållas vid skapandet av en resurs.

• Använd standardiserade format i den mån det går. Då finns möjligheten
att dina data kan tolkas och hanteras av oväntade klienter.

REST APIs are a case of good intentions run amok. The point of REST was to
*eliminate* specific APIs. Not cause their proliferation. [13]

REST strävar efter att standardisera webbservices. Om en gemensam vokabulär 
(eller ett antal olika) finns för hantering av de två kritiska punkterna, represen-
tation och relation, så kan generiska klienter använda ett flertal webbservices på
stört. Vilket skulle ge större möjligheter till interaktion mellan olika API:er. 
Detta skulle leda till att API:er kan skapas oberoende av varandra och sedan in-
teragera.

Om servern tillåts styra flödet (HATEOAS), så behöver inte klienten oroa sig
över att förutsättningarna för ett anrop uppfylls. Klienten kan bara kontrollera
om relationen finns bland länkarna. 

Som jag ser det finns svårigheter i generisk representation av domänspecifik
data. Om formulären implementeras med en mediatyp som tillåter specifikation
av valid indata på fältnivå (minvärde, maxvärde, matchning med ”regular ex-
pressions” o s v) så kan validering ske på klienten, utan att denna information
måste hittas någon annanstans.

Trots att de representationer som ges som svar av servern, i det implementerade
systemet, är en mer eller mindre direkt avspegling av vad som finns lagrat i da-
tabasen, så är det inte hårt kopplat. Eftersom systemet har en uttalad CRUD-se-
mantik och presenterar länkar, så kan klienten agera på dessa utan att vara med-
veten om API:ets URI-struktur. De data som ryms inom representationen för en
användare, skulle lika gärna kunna vara uppdelad på ett flertal olika entiteter i
databasen (vilket den faktiskt i vissa fall också är, User och UserGroup).
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Det faktum att klienten behöver veta vad som är giltiga värden på fälten, när en
uppdatering/skapande av en resurs görs, tyder på att en bättre lämpad mediatyp
borde valts. Eftersom systemet använder formulär för skapandet av resurser, så
finns redan möjligheter att göra sig av med detta problem. En mediatyp med
mer avancerat formulär skulle kunna användas istället.

Om tanken är att en större automatisering av klienter, d v s mindre mänsklig in-
teraktion så kommer det att krävas standardisering av mediatyper och relationer.
En automatiserad klient måste kunna tolka en länks relation till en given repre-
sentation för att på ett meningsfullt sätt kunna nyttja API:et.

Det man inte ska glömma är att REST är riktat mot framförallt öppna API:er 
som kan tillåtas växa över nätverksgränser, landsgränser och företagsgränser. 
De största vinsterna med ett RESTful-API görs när service-utvecklaren inte styr
över klientutvecklingen.

Precis som en ägare av en webbsida har möjligheten att länka till en annan 
webbsida, så har en API-ägare möjligheten att dynamiskt integrera andra API:er
i sitt API. Om klienten agerar på de givna tillståndstransaktionerna så kan detta 
ske transparent för klienten.

I den mänskliga interaktionen med en webbsida så tolkar vi hela tiden relatio-
nerna till de länkar vi ges. En automatiserad klient har ingen möjlighet att tolka 
dessa relationer. Det man dock kan göra är att standardisera relationer. Klienten 
behöver dock programmeras för hur den ska hantera dessa relationer.

Denna rapportens nyhetsvärde är inte stort. Däremot så finns fortfarande en hel 
del förvirring kring REST och förhoppningsvis så kan den få polletten att trilla 
ner för någon, genom att ge ytterligare en förklaring av REST.

6.1 Gör om gör rätt

Om jag skulle göra om uppgiften, så skulle jag introducerat arbetsflöden i appli-
kationen. Flerstegsflöden för att t ex. skapa en tidrapport, fylla på med artiklar 
(arbetade timmar) och utifrån denna generera en faktura. 

Implementationen av ”REST”-API:et (lägg märke till situationstecknen), borde 
ha implementerats på en del av applikationen som ”proof of concept”. Koncep-
tet skulle sedan kunna utökas till hela applikationen om tiden tillät.

API:et kräver en hel del arbete med korrekt hantering av fel, med relevanta fel-
koder.

6.2 Etiska aspekter

Tanken på ett API som kan användas av automatiserade klienter, rymmer både 
fördelar och nackdelar. Beroende på vilka data/services som delas så kan dessa 
både hjälpa och stjälpa. Automatisk analys av data kan användas för att bota 
cancer eller skicka riktad reklam, eller ännu värre integritetskränkningar. Del-
ningen av data genom ett publikt API gör att man inte kan styra vilka som tar 
del av dessa data. Användningen ligger därför hos klienten.
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Eftersom det implementerade systemet är tänkt att vara endast för företaget, så 
sträcker sig de etiska aspekterna inte längre än till företagets gränser. Systemet 
hanterar personuppgifter, så detta bör detta ske i enighet med Personuppgiftsla-
gen. 
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Bilaga A: Dokumentation av 
egenutvecklad programkod
Exempel på jpa-entitet.

@Entity(name = "USERS")
@Table(name="USERS")
@NamedQueries({
 @NamedQuery(name = "User.findAll", query = "SELECT u FROM USERS u"),
 @NamedQuery(name = "User.findById", query = "SELECT u FROM USERS u WHERE u.id = :id"),
 @NamedQuery(name = "User.findByEmail", query = "SELECT u FROM USERS u WHERE u.email 
= :email") })
public class User implements Serializable {

@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.TABLE)
@Column(name = "USER_ID", nullable = false)
private Long id;

@Column(name = "USER_NAME", nullable = false)
private String username;

@Column(name = "PASSWORD", nullable = false)
private String passwd;

@Column(name = "FIRST_NAME", nullable = false)
private String firstName;

@Column(name = "LAST_NAME", nullable = false)
private String lastName;

@Column(name = "EMAIL", nullable = false, unique = true)
@Pattern(regexp = 

"^[_A-Za-z0-9-\\+]+(\\.[_A-Za-z0-9-]+)*@[A-Za-z0-9-]+(\\.[A-Za-z0-9]+)*(\\.[A-Za-z]
{2,})$")

private String email;

@ManyToOne(optional = false)
@JoinColumn(name = "USER_ROLE_ID", referencedColumnName = "USER_ROLE_ID")
private UserRole userRole;

@OneToMany(mappedBy="user", fetch = FetchType.EAGER, cascade=CascadeType.ALL)
private List<CostUnit> missions = new ArrayList<>();

@Version
@Column(name = "VERSION")
private Long version;

… Getters och setters
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Exempel på Servicefacade:

@Stateless

@LocalBean

@Path("users")

public class UserFacade {

private static final String MEDIA_TYPE = "application/vnd.collection+json; 
charset=UTF-8";

@EJB

private UserResponseGenerator usrRespGen;

@EJB

private UserRoleService userRoleService;

@EJB

private CostUnitResponseGenerator costUnitRespGen;

@Context

private UriInfo uriInfo;

@EJB

private GenericCRUDService<User> userCrud;

@GET

@Produces({ MEDIA_TYPE })

public Response getUsers() {

Set<String> allowedMethods = new HashSet<>();

    allowedMethods.add("GET");

    allowedMethods.add("POST");
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List<User> users = userCrud.findWithNamedQuery("User.findAll", 
User.class); 

String s = usrRespGen.userToJson(users, uriInfo);

return Response.ok(s).allow(allowedMethods).build();

}

@GET

@Produces({ MEDIA_TYPE })

@Path("filter")

public Response getFilteredUsers(@QueryParam("by") String by) {

Set<String> allowedMethods = new HashSet<>();

    allowedMethods.add("GET");

    allowedMethods.add("POST");

List<User> users = userCrud.findWithNamedQuery("User.findAll", 
User.class); 

String s = usrRespGen.userToJson(users, uriInfo);

return Response.ok(s).allow(allowedMethods).build();

}

@GET

@Produces({ MEDIA_TYPE })

@Path("sort")

public Response getSortedUsers(@QueryParam("by") String by, @QueryParam("or-
der") String order) {

List<User> users = userCrud.findWithNamedQuery("User.findAll", 
User.class); 

String s = usrRespGen.userToJson(users, uriInfo);

return Response.ok(s).build();

}
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@POST

@Consumes({ MEDIA_TYPE })

@Produces({ MEDIA_TYPE })

public Response addUser(InputStream requestBody) {

User user = null;

user = usrRespGen.toUser(requestBody);

user = userCrud.create(user);

UriBuilder uriBuilder = uriInfo.getAbsolutePathBuilder();

URI uri = uriBuilder.path(user.getId().toString()).build();

return Response.created(uri).build();

}

// PATH/ID

@GET

@Produces({ MEDIA_TYPE })

@Path("{id}")

public Response getUser(@PathParam("id") Long id) throws Throwable {

User user = null;

String s = null;

try {

user = userCrud.find(User.class, id);

s = usrRespGen.userToJson(user, uriInfo);

} catch (EJBTransactionRolledbackException rollbackEx) {

rollbackEx.printStackTrace();

throw rollbackEx.getCause();

}

return Response.ok(s).build();

}
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@PUT

@Consumes({ MEDIA_TYPE })

@Produces({ MEDIA_TYPE })

@Path("{id}")

public Response updateUser(@PathParam("id") Long id, InputStream requestBody) 
throws Throwable {

User user = null;

String s = null;

try {

user = userCrud.find(User.class, id);

} catch (EJBTransactionRolledbackException rollbackEx) {

rollbackEx.printStackTrace();

throw rollbackEx.getCause();

}

user = usrRespGen.updateUser(requestBody, user);

s = usrRespGen.userToJson(user, uriInfo);

return Response.ok(s).build();

}

@DELETE

@Produces({ MEDIA_TYPE })

@Path("{id}")

public Response delete(@PathParam("id") Long id) throws Throwable{

try {

userCrud.delete(User.class, id);

} catch (EJBTransactionRolledbackException rollbackEx) {

rollbackEx.printStackTrace();

throw rollbackEx.getCause();
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}

return Response.noContent().build();

}

// PATH/ID/TEMPLATE

@GET

@Produces({ MEDIA_TYPE })

@Path("/template")

public Response getTemplate(@Context Request r) {

String template = usrRespGen.getTemplate();

CacheControl cacheCtrl = new CacheControl();

cacheCtrl.setMaxAge(60);

System.out.println("Created User template");

return Response.ok(template).cacheControl(cacheCtrl).build();

}

// PATH/ID/missions

@GET

@Produces({ MEDIA_TYPE })

@Path("{id}/missions")

public Response getMissions(@PathParam("id") Long id) throws Throwable {

User user = null;

String s = null;

try {

user = userCrud.find(User.class, id);

s = usrRespGen.userToJson(user, uriInfo);

} catch (EJBTransactionRolledbackException rollbackEx) {

rollbackEx.printStackTrace();

throw rollbackEx.getCause();

}

List<CostUnit> missions = user.getMissions();

s = costUnitRespGen.toJson(missions, uriInfo);
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return Response.ok(s).build();

}

// path/id/reportedtimes

@GET

@Produces({ MEDIA_TYPE })

@Path("{id}/reportedtimes")

public Response getReportedTimes(@PathParam("id") Long id) throws Throwable {

// TODO fix this

User user = null;

String s = null;

try {

user = userCrud.find(User.class, id);

s = usrRespGen.userToJson(user, uriInfo);

} catch (EJBTransactionRolledbackException rollbackEx) {

rollbackEx.printStackTrace();

throw rollbackEx.getCause();

}

return Response.ok(s).build();

}

}
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Exempel request/response handler

@Stateless

@LocalBean

public class UserResponseGenerator {

@EJB

UserRoleService urs;

@PersistenceContext

private EntityManager em;

@EJB

private GenericTemplateParser genericTemplateParser;

@EJB

private GenericCollectionJsonGenerator genericCollectionJsonGenerator;

public String userToJson(User user, UriInfo uriInfo) {

List<User> users = new ArrayList<>();

users.add(user);

return userToJson(users, uriInfo);

}

public String userToJson(List<User> users, UriInfo uriInfo) {

URI baseUri = uriInfo.getBaseUri();

URI absolutePath = uriInfo.getAbsolutePath();

CollectionJson collection = new CollectionJson();

collection.setHref(absolutePath);

collection.addLink(new CollectionJsonLink("home", baseUri));

collection.addLink(new CollectionJsonLink("edit-form", UriBuilder.from-
Uri(baseUri).path("users").path("template").build()));

37



REST, 15 år och missförstådd
Magnus Hedlund 2015-06-06

for (User u : users) {

URI uri = UriBuilder.fromUri(baseUri).path("users").path(u.ge-
tId().toString()).build();

CollectionJsonItem item = new CollectionJsonItem(uri);

item.addData(new CollectionJsonData("id", u.getId(), "ID"));

item.addData(new CollectionJsonData("userName", 
u.getUsername(),

"User Name"));

item.addData(new CollectionJsonData("firstName", u.getFirstNa-
me(),

"First Name"));

item.addData(new CollectionJsonData("lastName", 
u.getLastName(),

"Last Name"));

item.addData(new CollectionJsonData("email", u.getEmail(), 
"Email"));

item.addData(new CollectionJsonData("userRole", u.getUserRole()

.toString(), "User Role"));

// add links

if(!u.getMissions().isEmpty()){

item.addLink(new CollectionJsonLink("missions", Uri-
Builder.fromUri(baseUri).path("users").path(u.getId().toString()).path("missions").buil
d()));

}

item.addLink(new CollectionJsonLink("reportedtimes", UriBuil-
der.fromUri(baseUri).path("users").path(u.getId().toString()).path("reportedtimes").bui
ld()));

collection.addItem(item);

}

// add queries

// add template data

collection.addTemplateDataField(new CollectionJsonData("userName",

ValueType.STRING.toString(), "User Name"));
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collection.addTemplateDataField(new CollectionJsonData("firstName",

ValueType.STRING.toString(), "First Name"));

collection.addTemplateDataField(new CollectionJsonData("lastName",

ValueType.STRING.toString(), "Last Name"));

collection.addTemplateDataField(new CollectionJsonData("email",

ValueType.STRING.toString(), "Email"));

collection.addTemplateDataField(new CollectionJsonData("password",

ValueType.STRING.toString(), "Password"));

collection.addTemplateDataField(new CollectionJsonData("userRole",

ValueType.STRING.toString(), "User Role {admin, 
user}"));

// add error

return this.genericCollectionJsonGenerator.toJson(collection);

}

public User toUser(InputStream requestBody) {

JsonStructure jsonst = null;

jsonst = Json.createReader(requestBody).read();

Map<String, JsonValue> attributes = this.genericTemplateParser

.parseParamsFromTemplate(jsonst);

User user = new User();

user = setProperties(user, attributes);

return user;

}

public String getTemplate() {

CollectionJson collection = new CollectionJson();
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collection.setHref(UriBuilder.fromPath(

"http://localhost:8080/project/resources/users").build());

// add template data

collection.addTemplateDataField(new CollectionJsonData("userName",

ValueType.STRING.toString(), "User Name"));

collection.addTemplateDataField(new CollectionJsonData("firstName",

ValueType.STRING.toString(), "First Name"));

collection.addTemplateDataField(new CollectionJsonData("lastName",

ValueType.STRING.toString(), "Last Name"));

collection.addTemplateDataField(new CollectionJsonData("email",

ValueType.STRING.toString(), "Email"));

collection.addTemplateDataField(new CollectionJsonData("password",

ValueType.STRING.toString(), "Password"));

collection.addTemplateDataField(new CollectionJsonData("userRole",

ValueType.STRING.toString(), "User Role {admin, user}"));

// add error

return this.genericCollectionJsonGenerator.toJson(collection);

}

public User updateUser(InputStream requestBody, User user) {

JsonStructure jsonst = null;

jsonst = Json.createReader(requestBody).read();

Map<String, JsonValue> attributes = this.genericTemplateParser

.parseParamsFromItems(jsonst);

user = setProperties(user, attributes);

return user;

}

private User setProperties(User user, Map<String, JsonValue> attributes) {
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JsonValue tmp;

tmp = attributes.get("userName");

JsonString userName = (JsonString) tmp;

user.setUsername(userName.getString());

tmp = attributes.get("firstName");

JsonString firstName = (JsonString) tmp;

user.setFirstName(firstName.getString());

tmp = attributes.get("lastName");

JsonString lastName = (JsonString) tmp;

user.setLastName(lastName.getString());

tmp = attributes.get("email");

JsonString email = (JsonString) tmp;

user.setEmail(email.getString());

tmp = attributes.get("password");

JsonString password = (JsonString) tmp;

user.setPasswd(password.getString());

// TODO check user role to see if allowed to set. hint isInRole

tmp = attributes.get("userRole");

JsonString userRole = (JsonString) tmp;

String roleName = userRole.getString();

UserRole role = null;

if (roleName.equals("admin")) {

role = em.find(UserRole.class, 1);

} else if (roleName.equals("user")) {

role = em.find(UserRole.class, 2);

}

user.setUserRole(role);
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return user;

}

}
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