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Datateknik Web services för mobilapplikationer
SAMMANFATTNINGRapporten beskriver utvecklandet av en RESTful web service för mobilapplikationer.  Web servicen tillgängliggör resurser från ett befintligt system som kallas kompetensdatabasen. Kompetensdatabasen innehåller  information om konsulters  kompetenser  och de uppdrag som utförts vid IT-konsultföretaget Nethouse AB. Web  servicen  utvecklades  enligt  principerna  för  REST  och  ROA  (Resource  Oriented Architecture) vilket innebär ett fokus på att tillgängliggöra resurser. Resurserna görs nåbara genom HTTP-protokollet och dess metoder, det vill säga samma tekniker som används på webben. Stor vikt har lagts på att designa systemet enligt dessa principer.För  att  servicen  inte  skulle  läcka  information  till  konkurrenter  eller  bryta  mot personuppgiftslagen  behövde  någon  form  av  säkerhetslösning  implementeras.  En autentiseringsmodell  togs  fram  för  att  göra  systemet  nåbart  enbart  för  anställda  vid företaget. 

ABSTRACTThis report describes the development of a RESTful web service for mobile applications. The web  service  makes  resources  from  an  existing  system  called  kompetensdatabasen  ("the competence  database")  available.  Kompetensdatabasen  holds  information  about  the capabilities of consultants and about assignments carried out at the IT consultant business Nethouse AB.The web service  was developed according to the  principles of  REST and ROA (Resource Oriented Architecture) which puts focus on making resources available. The resources are made available through the HTTP protocol and the methods associated with it. This means it  was designed to use the same technologies as the world wide web. Following these principles when designing the system has been of great importance.To make sure that the service does not leak information to competing companies or violate the Personal Data Act some kind of solution for securing the service had to be implemented. A model for authentication was produced to make the system accessible only for employees of the company.
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FÖRORDDet har varit  riktigt tuffa veckor med ett  högt tempo.  Men det har också varit  den mest  utvecklande tiden under hela min utbildning då jag lärt mig mycket nytt och dessutom fått använda mina kunskaper till att skapa något som kommer att användas!Jag vill säga tack till Thomas Padron-McCarthy vid Örebro universitet som ställt upp som huvudhandledare  och  svarat  på  akademiskt  relaterade  frågor  kring  examensarbetets genomförande.Tack  till  Peter  Moström,  VD  för  Nethouse  Sverige,  som  har  varit  huvudhandledare  vid företaget. Peter har varit ett stort stöd i framför allt kravhanteringsprocessen men också vid  beslut kring prioriteringar i arbetets slutskede när tiden inte längre räckte till.Jag vill också tacka Cia Örvill och Pia Engwall som under hösten 2010 såg min potential och gav mig chansen att få göra det här arbetet för Nethouse.Sist men inte minst vill jag tacka Rickard Öh, IT-konsult vid Nethouse, som ställt upp som teknisk handledare och många kvällar agerat bollplank och guide när jag kört fast.

Örebro den 7 juni 2011
_____________________________________
Maria Eriksson
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1 INLEDNING

1.1 BakgrundNethouse är ett IT-konsultföretag som idag finns i Örebro, Stockholm, Borlänge, Linköping och  Göteborg. De  arbetar  inom  tre  huvudsakliga  områden:  Affärs-  och verksamhetsutveckling,  IT-infrastruktur  och  Systemutveckling.  I  skrivande  stund  har Nethouse drygt 100 medarbetare.Nethouse  har  utvecklat  ett  system  för  att  underlätta  arbetet  med  att  överblicka  och uppdatera  informationen  om  sina  konsulters  kompetenser.  Detta  system  kallas kompetensdatabasen och har utvecklats som ett internt system vilket medarbetarna når via ett webbgränssnitt. 
1.2 SyfteI säljsituationer är det viktigt för Nethouse att kunna presentera vilka kompetenser deras konsulter har och vilka teknologier de arbetat med tidigare. I syfte att kunna ge uppdaterad information om detta på plats ute hos kund ser Nethouse behov av en mobilapplikation som kommunicerar med kompetensdatabasen.För att  detta  ska kunna bli  verklighet krävs det  att  informationen i  kompetensdatabasen tillgängliggörs för mobila enheter och det är det som är syftet med detta arbete. Målet är att  bygga en web service för kompetensdatabasen som är säker och som kan användas av de flesta mobila plattformar. Web servicen ska göra det möjligt att via en mobilapplikation söka i kompetensdatabasen och visa konsultprofiler samt uppdragsbeskrivningar. För att säkerställa att arbetet motsvarar de förväntningar som Nethouse har inleddes arbetet med en omfattande kravhanteringsprocess.  Denna resulterade i  en kravspecifikation som sedan låg till grund för det fortsatta arbetet. I arbetet ingick sedan att utreda vilka tekniker  som  bör  användas  för  att  på  bästa  sätt  uppfylla  målen  i  kravspecifikationen.  Slutligen implementerades och testades web servicen.
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1.3 BegreppsförklaringarHär förklaras begrepp och fackuttryck som används i rapporten.Active Directory Katalogtjänst från Microsoft som bland annat hanterar användargrupper och deras åtkomst till olika system i ett nätverk.docx Filformat som används i ordbehandlaren Microsoft Word 2007 och senare.HTTP Basic Authentication En autentiseringsmetod med användarnamn och lösenord för HTTP-protokollet.IIS Internet Information Services. En webbserver från Microsoft.ISA-server Internet Security and Acceleration server.  En serverlösning från Microsoft med brandvägg, proxyserver och caching-möjligheter. Kan användas för autentisering och omdirigering av datatrafik.JSON JavaScript Object Notation. Ett meddelandeformat för att utbyta data. Alternativ till XML i web services.REST Representational State Transfer. Ett sätt att använda HTTP-protokollet som kommunikation för services. REST förklaras  utförligare  i avsnitt 2.2, Standarder och designprinciper.RESTful Något som uppfyller designprinciperna för REST kan sägas vara RESTful. Förenklat kan detta sägas innebära en design enligt den teknik som används på webben där man utnyttjar  HTTP-meddelandet för kommunikationen.ROA Resource Oriented Architecture. Ett designsätt för web services som sätter resurser i fokus. Nära kopplat till REST. ROA förklaras utförligare i avsnitt 2.2, Standarder och designprinciper.SOAP Simple Object Access Protocol. Ett protokoll som är  vanligt förekommande i kommunikation med web services. SOAP förklaras utförligare i avsnitt 2.2, Standarder och designprinciper.SSL Secure Sockets Layer. En teknik för att kryptera nätverkskommunikation.Team Foundation Server Ett källkodshanteringsverktyg för Visual Studio från Microsoft som bland annat används för versionshantering och förenklar möjligheten att dela kod.URI Universal Resource Identifier. En identifierare för en resurs. URL är ett exempel på en typ av URI.WCF Windows Communication Foundation. Ett ramverk i .NET för att bygga olika typer av services.
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Web service Web services används för att låta olika enheter i ett nätverk kommunicera med varandra. Vanligen används protokoll som SOAP eller REST för att beskriva kommunikationen.XML Ett märkspråk. Vanligt att använda som meddelandeformat i  t ex web services.
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2 METODER OCH VERKTYG

2.1 KravhanteringAvsnittet beskriver hur kravhantering används under arbetet,  vilka metoder som väljs för detta och varför.För  att  det  ska  vara  möjligt  att  avgöra  hur  systemet  ska  utformas och  om  det  fungerar tillfredställande behövs någon form av kravspecifikation. Kravspecifikationen tas fram och följs upp med hjälp av en kravhanteringsprocess. Jag uppfattar en bra kravspecifikation som nödvändig för arbetets framgång. Detta stöds också av Eriksson (2010, s. 23) som framhåller  att fel i kravspecifikationen kostar mångfalt mycket mer att åtgärda i exempelvis testfasen jämfört  med  i  kravfasen.  Därför  läggs  stor  vikt  vid  kravhanteringen  och  att  arbeta systematiskt med denna.Eriksson föreslår  en iterativ  kravhanteringsprocess –  Stjärnan – som jag väljer  att  följa  i arbetet (Eriksson 2010, ss 31-33). Den innefattar stegen:1. Samla in2. Strukturera3. Prioritera4. Dokumentera5. Kvalitetssäkra6. FörvaltaVikten av att arbeta med dessa steg iterativt poängteras noga och motiveras med att det är  viktigt för att kunna göra en stegvis förfining av kraven och inte missa viktiga krav.  Det ger också fördelar i form av snabbare återkoppling, bättre överblick och genom att underlätta parallella aktiviteter (det är t ex möjligt att börja med designen av systemet även om kraven inte är fullständiga) (Eriksson 2010, s. 35).
2.1.1 Samla inSyftet  med kravinsamlingen är att  få  fram vad användarna förväntar  sig  av systemet.  En metod som har använts på Nethouse och som också lyfts fram som framgångsrik av Eriksson är workshop (2010, s. 68), det känns därför som ett naturligt val att använda sig av. En workshop kan beskrivas som ett möte med ett definierat syfte och mål. Utmärkande för en workshop är också att deltagarna är mer engagerade och aktiva vid en workshop än vid ett  vanligt möte då strukturerade aktiviteter är en stor del av en workshop (Eriksson 2010, s.  70). Den delas in i tre faser: planering, genomförande och uppföljning (Eriksson 2010, s. 71). Två workshopar genomförs, en för funktionella krav och en för icke-funktionella krav, för att täcka in alla delar av systemet.
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2.1.2 Strukturera, prioritera och dokumenteraPrioritering av kraven görs med utgångspunkt från resultaten av workshoparna och i samråd med handledarna på företaget. Tiden för projektet är knapp vilket gör det viktigt att tidigt identifiera vilka krav som ska prioriteras högt och hur lägre prioriterade krav ska hanteras.Kraven dokumenteras i en förenklad variant av en kravspecifikation. Kravspecifikationen är löst baserad på den kravspecifikation som beskrivs av Eriksson (2010, s. 132-139). Jag tar till  mig råden om att ha en ändringslogg för kravspecifikationen samt att ha ID, status, prioritet  och en motivering för varje krav. Detta för att förenkla uppföljning och förändringar som sker.Den  förenklade  varianten  av  kravspecifikation  bedömer  jag  som  tillräcklig  då  projektets omfattning  är  begränsad  och  det  är  få  personer  inblandade  vilket  förenklar kravhanteringsprocessen.
2.1.3 KvalitetssäkraKvalitetssäkring innebär att kontrollera att rätt krav dokumenteras (Eriksson 2010, s. 32). Detta  görs  vanligen  med  dokumentgranskning  och  det  är  också  den  metoden  jag  väljer.  Kravspecifikationen granskas tillsammans med handledarna på företaget, i arbetets senare del gäller detta också designförslag och kod.
2.2 Standarder och designprinciperDet finns i huvudsak två tekniker som används för web services idag: SOAP och REST. Vilken av dessa som väljs  blir  avgörande för arbetet  då de inte  bara använder  olika  teknik  och  protokoll utan också bygger på olika designprinciper. För båda teknikerna används vanligen HTTP som protokoll för att skicka meddelanden, men SOAP kan också använda sig av andra protokoll  (t ex SMTP) (Richardson & Ruby 2007, s.  302-303). SOAP står för Simple Object Access Protocol och används i många web services. SOAP är ett  sätt  att  paketera  informationen,  det  kan  ses  som  en  typ  av  kuvert,  som  i  sin  tur  sedan paketeras i ett HTTP-meddelande. I detta SOAP-kuvert finns all information som klienten och web servicen använder för sin kommunikation. (Richardson & Ruby 2007, s. 19).REST står  för  Representational  State  Transfer.  Huvudtanken bakom REST är  att  använda samma tekniker som används på Internet, det vill säga att enbart med stöd av HTTP och dess metoder  få  tillgång  till  olika  resurser  via  en  URI  (Elkstein  2008).  REST  har  således  en starkare  koppling  till  HTTP-protokollet  och  lägger  informationen  direkt  i  HTTP-meddelandet, jämfört med SOAP som endast använder HTTP som ett kuvert.
2.2.1 REST och ROAEnligt  Richardson  och  Ruby  är  en  bra  designad  REST-tjänst  också  utformad  enligt  ROA (2007,  s.  215-258).  Detta  innebär  ett  arbetssätt  som  sätter  fokus  på  de  resurser  som tillgängliggörs via web servicen där allt ska vara definierat som resurser. Varje resurs som tillgängliggörs  ska  vara adresserbar  och ha en egen unik  URI.  Resurserna  ska  länkas  till  varandra, så att man lätt tar sig vidare till relaterade resurser. Vidare ska web servicen vara  tillståndslös  (stateless)  på  sådant  vis  att  den  aldrig  håller  någon  information  om klientapplikationernas tillstånd. För all kommunikation används HTTPs metoder och det är viktigt att dessa betyder samma sak för alla resurser och används på ett meningsfullt sätt.  
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Exempelvis används GET för att hämta en resurs, PUT för att lägga till eller ändra en resurs och DELETE för att ta bort en resurs.Den  starka  kopplingen  till  HTTP  utnyttjas  även  i  felhanteringen  där  HTTP-statuskoder används för att meddela klienten om fel som uppstått. Vidare används Content-Type för att ange meddelandets innehåll. (Richardson & Ruby 2007, s. 234).Jag väljer att utveckla systemet som en RESTful service då jag finner Richardsons och Rubys  tankar kring RESTful services passande för systemet. Jag gillar också idén med ROA och tror  att det ger systemet ett strukturerat och lättanvänt gränssnitt mot klienten. Att i huvudsak använda sig av HTTP ger en framtidssäker lösning då alla produkter som kan tänkas ha nytta  av att nå web servicen kan förutsättas ha möjlighet att använda sig av HTTP. I de allra flesta programmeringsspråk  finns  också  ett  bra  stöd  för  HTTP-baserad  kommunikation  vilket underlättar utvecklandet av klientapplikationer (Richardson & Ruby 2007, s. 29-38). Ett av kraven på systemet är att det ska vara lätt att använda även för framtida plattformar (se krav  6 i kravspecifikationen, bilaga 4) och detta uppfylls genom att använda en teknik som bygger  på en accepterad och spridd standard som HTTP.Ytterligare  en  fördel  med RESTful  web  services  via  HTTP  är  att  en  mindre  mängd  data behöver  skickas  mellan service  och  klient  jämfört  med om  SOAP skulle  användas.  Detta  eftersom all information finns direkt i HTTP-meddelandet och dess metoder istället för att  lägga in ytterligare ett protokoll för detta som i fallet med SOAP.
2.2.2 MeddelandeformatFör att paketera den information som ska utbytas mellan web service och klient samt göra det möjligt att tolka denna används ett meddelandeformat.För RESTful services används idag två olika typer av meddelandeformat: XML och JSON. Båda formaten har sina för- och nackdelar. XML anses ge större meddelanden jämfört med JSON,  men  har  å  andra  sidan  större  stöd  i  form  av  färdiga  bibliotek  för  att  använda  sig  av (Richardson & Ruby 2007, s. 38-47). Jag väljer därför att använda XML som meddelande format då jag värderar det stora stödet för XML högre än något mindre data att skicka med tanke på kravet om att systemet ska vara framtidssäkert och återanvändbart (krav 6 i  kravspecifikationen, bilaga 4).  Det finns dock inget som hindrar att systemet byggs ut med stöd för meddelanden i JSON i framtiden så att  utvecklaren av klientapplikationen själv kan avgöra vilket format den vill använda.
2.2.3 Säkerhet och autentiseringEnligt de icke-funktionella kraven för säkerhet som finns för systemet (se krav 1, 2, 3 och 4 i kravspecifikationen, bilaga 4) ska endast behöriga användare ska kunna nå resurserna via web servicen. Detta för att inte läcka information om uppdrag och konsulter till konkurrenter men också för att inte strida mot personuppgiftslagen då databasen innehåller personliga uppgifter om företagets anställda.För  att  säkerställa  att  detta  hanteras  på  ett  tillfredsställande  sätt  väljs  en  på  företaget beprövad lösning för autentisering. En ISA-server sköter autentiseringen mot klienten med hjälp  av  HTTP  basic  authentication  och  kontrollerar  detta  mot  Active  Directory  som innehåller uppgifter om alla behöriga användare. När klienten autentiserats skickas anropet vidare  till  web servicen på en IIS-server.  Mellan ISA-server  och IIS:en används Windows 
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authentication  för  att  identifiera  användaren  vilket  möjliggör  rollhantering  så  att  olika användargrupper kan få behörighet till olika resurser. Rollhanteringen är en viktig del då det är ett av kraven på systemet (se kravspecifikationen, bilaga 4).För att skydda informationen som skickas används SSL-kryptering för all inkommande och utgående  trafik,  d  v  s  mellan  ISA-server  och  klient.  Figur  1  ger  en  överblick  av autentiseringsmodellen.Denna lösning gör web servicen tillståndslös, det vill säga ingen information om klientens tillstånd sparas i web servicen mellan anropen, vilket är ett av kraven för att servicen ska  anses RESTful. I och med att lösningen dessutom är beprövad, servrarna redan finns i drift och det krävs minimalt med kod i servicen, ger det en säker lösning på ett snabbt och smidigt sätt. Ytterligare en fördel är att ISA-servern kan sköta loggning av inloggningsförsök, vilket är  ett av kraven på systemet (krav 10 i kravspecifikationen, bilaga 4).Nackdelen med denna autentiseringsmodell är att servicen gör sig beroende av Windows authentication och de omkringliggande systemen. Men modellen ger också en stor fördel då det är lätt att byta autentiseringsmetod mot klienten. Detta eftersom servicen inte bryr sig om  hur  autentiseringen  utåt  går  till,  så  länge  den  i  sin  tur  får  anropen  med  Windows authentication.  I  det  här  fallet  anser  jag  att  tryggheten i  att  ha  en beprövad och  pålitlig lösning väger tyngre än friheten i att inte göra sig beroende av andra system.
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2.3 Programmeringsspråk och utvecklingsmiljöSystemet utvecklas med WCF i C# och Visual Studio 20101. För källkodshantering används TFS,  Team  Foundation  Server.  Valet  motiveras  med  att  kompetensdatabasen  utvecklats  i  samma miljö. Detta förenklar arbetet då allt kan rymmas i samma solution i Visual Studio och  enkelt hanteras via TFS. Att det dessutom finns goda kunskaper om språket och miljön på Nethouse ger möjlighet till bra teknisk handledning och det ger bättre förutsättningar för Nethouse att bygga vidare på systemet efter att min del avslutats.
2.4 TestningSystemet testas löpande med webbläsare och webbdebug-verktyget Fiddler2.Inledningsvis var också tanken att utveckla en enkel mobilapplikation för att testa tjänsten, men på grund av tidsbrist prioriteras detta bort. 
1 http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/default.aspx 2 http://www.fiddler2.com/fiddler2/ 
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3 GENOMFÖRANDE

3.1 KravhanteringStor vikt har lagts vid en genomtänkt kravhanteringsprocess. Avsnittet beskriver hur detta har genomförts.
3.1.1 KravinsamlingFör  kravinsamlingen  genomfördes  två  workshops,  en  för  funktionella  krav  och  en  för ickefunktionella. Till workshoparna var nyckelpersoner på Nethouse (teamchefer och andra i  ledande position eller med mycket kundkontakt) och personer inblandade i arbetet (så som företagshandledare)  inbjudna.  Formerna  för  de  båda  workshoparna  arbetades  fram  med stöd av Eriksson (2010) och i samråd med företagshandledarna.Deltagarna bjöds in till  workshoparna med en kort beskrivning av workshopens syfte,  en tidsplan och en uppmaning om att förbereda sig genom att besöka kompetensdatabasens webbplats.Båda workshoparna inleddes med en kort presentation av mig som workshopledare,  mitt syfte med workshopen och en genomgång av tidsplanen samt kompetensdatabasen.Vid den ickefunktionella workshopen behandlades krav som säkerhet, prestanda, loggning mm. Workshopen inleddes med att kravområden identifierades och skrevs ned på lappar i A5-storlek som tejpades fast på en whiteboardtavla. Sedan diskuterades varje område mer ingående  för  att  kunna  specificera  krav  relaterade  till  området.  Slutligen  prioriterades områdena enligt prioritet hög (H), medel (M) och låg (L). Bilder från workshopen kan ses i bilaga 2.Den funktionella workshopen fokuserade till stor del på hur den framtida mobilappen ska fungera eftersom detta också avgör hur web servicen ska fungera. Workshopen inleddes med att deltagarna fick skriva ner idéer och önskemål på lappar i A5-storlek som tejpades upp på en whiteboardtavla. Sedan grupperades lapparna och varje grupp diskuterades mer ingående för att förtydliga vad som menades med de korta nyckelord som stod på lapparna. Detta gav en tydligare bild av vilka data de framtida användarna vill nå genom mobilapplikationen och hur dessa data ska presenteras. Slutligen gjordes en enkel prioritering enligt samma modell som för den ickefunktionella workshopen. Se bilder från workshopen i bilaga 3.
3.1.2 KravdokumentationResultaten  av  workshopparna  (lapparna  på  whiteboardtavlan)  fotograferades  och  med utgångspunkt  från  detta  och  diskussionerna  vid  workshopparna  sammanställdes  en kravspecifikation för systemet. Kravspecifikationen återfinns i bilaga 4.För  att  återkoppla  till  workshoparna  och  behålla  en  dialog  med  workshopdeltagarna skickades kravspecifikation ut till samtliga workshopdeltagare. Jag bad deltagarna att läsa igenom kravspecifikation och återkomma med synpunkter om det var något som inte stämde med vad som diskuterats eller om de tyckte att något saknades. Detta gav dock inget nytt utan resulterade i huvudsak i positiva kommentarer.
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3.1.3 KvalitetssäkringArbetet har haft löpande avstämningar med företagshandledarna (teknisk handledare och huvudhandledare vid företaget)  för  att  säkerställa  dess kvalitet.  Veckovis  har  framstegen redovisats och problem samt nödvändiga förändringar diskuterats. Detta har gett en trygghet i att se om arbetet går i rätt riktning och överensstämmer med företagets förväntningar.
3.2 DesignHär  beskrivs  hur  systemet  designades  enligt  de  principer  för  REST  och  ROA  som diskuterades i avsnittet "Metoder och verktyg". Avsnittet beskriver också hur problem vid implementationen ändrade den ursprungliga designen.
3.2.1 Tillgängliggöra resurser enligt ROAWeb servicen designas enligt ROA vilket innebär ett synsätt som sätter fokus på resurser.  Varje resurs tilldelades en egen adress (URI) och en representation. För resurser där detta var möjligt så inkluderades också länkar till relaterade resurser.Med utgångspunkt från kravspecifikationen (bilaga 4) och kompetensdatabasen (beskriven i bilaga 1) valdes resurserna som skulle tillgängliggöras. Tre resurskategorier identifierades: konsultprofiler, uppdrag och söktaggar. Dessa delades sedan upp i olika resurser för att möta kraven på vad som ska gå att göra med mobilapplikationen. För  att  möta  kravet  om  sökfiltrering  (krav  13  i  kravspecifikationen,  bilaga  4)  skapades resurskategorin söktaggar -  SearchTags.   Söktaggarna ger information om vad det går att göra  filtrering  på,  t  ex  vilka  kompetenser  som  finns  i  kompetensdatabasen,  samt  den information som behövs för att göra en filtrerad sökning. För att kunna utföra sökfiltrering används frågeparametrar.Resursen  uppdrag  samlas  under  kategorin  Assignments.  Där  finns  en  resurstyp  för sökresultat,  d  v  s  en  kort  beskrivning,  och  en  resurstyp  för  en  fullständig uppdragsbeskrivning.  Detta  enligt  krav 16 och 20 (kravspecifikationen,  bilaga 4).  För  att uppfylla kraven om sortering (kronologisk ordning) och gruppering (med avseende på kund) för  sökresultat  för  uppdrag  (krav  17  och  18  i  kravspecifikationen,  bilaga  4)  används frågeparametrar för att ange vilken typ som ska användas.För  kategorin  konsultprofiler,  som  fick  namnet  Persons,  finns  flera  resurstyper.  Förutom sökresultat  och  en  fullständig  konsultprofil  finns  också  foto  (av  konsulten  för konsultprofilen), konsultprofil som pdf samt den inloggade användarens egen profil.  Detta enligt krav 15, 19, 21, 24 och 26 (kravspecifikationen, bilaga 4).Den ursprungliga designen av resurserna kan ses i tabell  1.  För att kunna använda dessa URI:er för att  tillgängliggöra resurserna i  en web service byggd i  WCF krävdes klasserna UriTemplate och RouteTable. Dessa används för att omdirigera anropen för en varje adress till rätt metod. På grund av problem med att använda klassen RouteTable på den IIS där web servicen  ska  publiceras  gjordes  URI-designen  om  så  att  RouteTable  inte  längre  var nödvändig. En jämförelse mellan de ursprungliga och de implementerade URI:erna kan ses i tabell 2. De implementerade URI:erna frångår principerna för ROA genom att använda sig av frågeparametrar  i  onödigt  stor  utsträckning,  men detta  ansågs  som nödvändigt  då  ingen annan lösning hittades för att kunna köra web servicen på IIS-servern. 
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I tabellerna visas endast slutet av URI:erna, alla börjar med den adress genom vilken man når servern (exempelvis https://kompetensmobile.nethouse.se följt av URI från tabellen).
Resurs URI Frågeparametrar Representation Länkning

Sökresultat 
konsultprofiler

/Persons ?
phrase={phrase}&compet
ence={competence}&role
={role}&assignment={as
signment}&ordercompany
={ordercompany}&compan
y={company}

XML med kort 
beskrivning

Länk till komplett 
konsultprofil, pdf med 
konsultprofil och foto för varje 
konsult

Sökresultat 
uppdrag

/Assignments ?
phrase={phrase}&compet
ence={competence}&assi
gnment={assignment}&or
dercompany={ordercompa
ny}&orderby={orderby}

XML med kort 
beskrivning av varje 
uppdrag

Länk till komplett 
uppdragsbeskrivning för varje 
uppdrag

Konsultprofil /Persons/{id} XML med utförlig 
beskrivning av 
konsulten

Länk till relaterade 
uppdragsbeskrivningar, 
sparade profiler, pdf för 
konsultprofil och foto

Uppdrags-
beskrivning

/Assignments/{id} XML med utförlig 
beskrivning av 
uppdraget

Länk till relaterade 
konsultprofiler

Söktaggar /SearchTags/ XML med all 
information som är 
nödvändig för att 
kunna bygga ett 
GUI för filtrerade 
sökningar

Frågeparametrar och id'n till 
varje söktaggsobjekt för att 
enkelt kunna bygga URI för 
filtrerad sökning

Foto konsult /Persons/
{id}/Photo

JPEG-fil Ingen länkning

Konsultprofil 
som pdf

/Persons/{id}/Pdf PDF-fil Ingen länkning

Egen profil /Persons/MyProfile XML med utförlig 
information för den 
inloggade 
användarens 
konsultprofil

Länk till relaterade 
uppdragsbeskrivningar

Tabell 1: Ursprunglig resursdesignVarje resurs gavs en representation och här användes XML. Undantag för detta är foton som representeras som JPEG-filer och pdf-versionen av konsultprofilen som representeras som en pdf-fil.Mellan  vissa  resurser,  så  som  ett  sökresultat  för  en  konsultprofil  och  en  komplett  konsultprofil,  finns  en  naturlig  koppling.  Denna  koppling  var  viktig  att  ta  hänsyn  till  i designen genom att länka dessa resurser till varandra. Detta gör servicen mer flexibel och inte lika beroende av fasta URI:er (t ex så kan man med hjälp av URI:er för sökresultaten använda länkarna för att få fram ytterligare resurser så som kompletta konsultprofiler eller foton). Länkningen åskådliggörs i figur 2.
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Resurs URI i designfas Frågeparametrar i 

designfas
URI i implementation Frågeparametrar i 

implementation

Sökresultat 
konsultprofiler

/Persons ?
phrase={phrase}&comp
etence={competence}&
role={role}&assignme
nt={assignment}&orde
rcompany={ordercompa
ny}&company={company
}

/
PersonsService.svc
/Persons

?
phrase={phrase}&co
mpetence={competen
ce}&role={role}&as
signment={assignme
nt}&ordercompany={
ordercompany}&comp
any={company}

Sökresultat uppdrag /Assignments ?
phrase={phrase}&comp
etence={competence}&
assignment={assignme
nt}&ordercompany={or
dercompany}&orderby=
{orderby}

/
AssignmentsService
.svc/Assignments

?
phrase={phrase}&co
mpetence={competen
ce}&assignment={as
signment}&ordercom
pany={ordercompany
}&orderby={orderby
}

Konsultprofil /Persons/{id} /
PersonsService.svc
/Person

?
username={username
}&profileid={profi
leid}

Uppdrags-
beskrivning

/Assignments/{id} /
AssignmentsService
.svc/Assignment

?id={id}

Söktaggar /SearchTags/ /
SearchTagsService.
svc/

Foto konsult /Persons/
{id}/Photo

/
PersonsService.svc
/Photo

?
username={username
}

Konsultprofil som pdf /Persons/{id}/Pdf /
PersonsService.svc
/Pdf

?
username={username
}&profileid={profi
leid}

Egen profil /Persons/MyProfile /
PersonsService.svc
/MyProfile

Tabell 2: Jämförelse resursdesign 1 och 2
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För varje resurs specificerades vilka HTTP-metoder som är applicerbara och vad de innebär, i  enlighet med Richardson och Rubys rekommendationer för ett enhetligt gränssnitt (2007, s.  97). Detta illustreras i tabell 3. Att hämta data har varit prioriterat över att förändra eller lägga till data, därför har endast GET-metoderna implementerats i web servicen i dagsläget. DELETE, dvs att ta bort resurser, är inget som bedömdes nödvändigt att kunna göra via web  servicen.  För  PUT-metoden  är  det  rimligt  att  detta  inte  är  tillgängligt  för  alla  typer  av användare, rimligt är att man har den behörigheten endast för sin egen profil. Undantaget är  exempelvis  konsultansvariga  (teamchefer)  som  kan  tillåtas  ha  den  behörigheten  för  alla profiler. Detta hanteras då via det rollhanteringssystem som implementerats.

17(25)

Figur 2: Länkning av resurser



Datateknik Web services för mobilapplikationer
Resurs URI Frågeparametrar Metod Resultat

Sökresultat 
konsultprofiler

/
PersonsService.svc
/Persons

?
phrase={phrase}&co
mpetence={competen
ce}&role={role}&as
signment={assignme
nt}&ordercompany={
ordercompany}&comp
any={company}

GET Hämtar  sökresultat  för 
konsultprofiler,  kort 
beskrivning  för  varje 
profil.  Filtrering  med 
sökparametrar.

Sökresultat uppdrag /
AssignmentsService
.svc/Assignments

?
phrase={phrase}&co
mpetence={competen
ce}&assignment={as
signment}&ordercom
pany={ordercompany
}&orderby={orderby
}

GET Hämtar  sökresultat  för 
uppdrag,  kort 
beskrivning  för  varje 
uppdrag.  Filtrering 
med sökparametrar.

Konsultprofil /
PersonsService.svc
/Person

?
username={username
}&profileid={profi
leid}

GET Hämta  komplett 
konsultprofil  för 
angivet username. För 
att  hämta  en  specifik 
konsultprofil,  ange 
profileid

PUT Uppdatera  befintlig 
profil.

Uppdrags-beskrivning /
AssignmentsService
.svc/Assignment

?id={id} GET Hämta  komplett 
uppdragsbeskrivning 
med angivet id.

Söktaggar /
SearchTagsService.
svc/

GET Hämta alla söktaggar.

Foto konsult /
PersonsService.svc
/Photo

?
username={username
}

GET Hämta foto av konsult 
för angivet username.

PUT Byt ut fotot.

Konsultprofil som pdf /
PersonsService.svc
/Pdf

?
username={username
}&profileid={profi
leid}

GET Hämta konsultprofil för 
angivet username som 
pdf.

PUT Gör  modifieringar  till 
konsultprofilen  som 
ska  generas  till  pdf 
innan pdf:en hämtas.

Egen profil /
PersonsService.svc
/MyProfile

GET Hämta  användarens 
egen konsultprofil.

PUT Uppdatera 
användarens  egen 
profil.

Tabell 3: HTTP-metoder för resurserna

3.2.2 FelhanteringFör felhantering användes HTTP-statuskoder. I tabell 4 visas felhantering för GET-metoden för varje resurs (det är endast GET-metoden som är implementerad i dagsläget).För de flesta URI:er används frågeparametrar. Exempelvis ska frågeparametern competence vid sök av konsulter eller uppdrag bestå av en sträng med id (som heltal separerade med mellanslag) för de kompetenser man vill  filtrera sökningen på.   Om dessa anges med fel format så genererar det HTTP-statuskod 400, bad request. Om frågeparametern är av rätt format  men  inte  matchar  den  information  som  finns  i  databasen  (t  ex  man  anger  ett  
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kompetensid inte finns i databasen) genereras statuskod 401, not found. HTTP-statuskoden återföljs  även  av  ett  beskrivande  felmeddelande,  t  ex  en  uppmaning  om  att  ändra frågeparametrarna till rätt format eller att man angivit ett felaktigt användarnamn.
Resurs URI Frågeparametrar Typ av fel HTTP-statuskod

Sökresultat konsultprofiler /
PersonsService.s
vc/Persons

?
phrase={phrase}&compe
tence={competence}&ro
le={role}&assignment=
{assignment}&ordercom
pany={ordercompany}&c
ompany={company}

Frågeparametrarna är i 
felaktigt format

400, Bad Request

Inget sökresultat  p g a 
frågeparametrar  som 
inte  återfinns  i 
databasen

401, Not Found

Sökresultat uppdrag /
AssignmentsServi
ce.svc/Assignmen
ts

?
phrase={phrase}&compe
tence={competence}&as
signment={assignment}
&ordercompany={orderc
ompany}&orderby={orde
rby}

Frågeparametrarna är i 
felaktigt format

400, Bad Request

Inget sökresultat  p g a 
frågeparametrar  som 
inte  återfinns  i 
databasen

401, Not Found

Konsultprofil /
PersonsService.s
vc/Person

?
username={username}&p
rofileid={profileid}

Felaktigt  format  på 
username eller profileid

400, Bad Request

Inget sökresultat  p g a 
frågeparametrar  som 
inte  återfinns  i 
databasen

401, Not Found

Uppdrags-beskrivning /
AssignmentsServi
ce.svc/Assignmen
t

?id={id} Id  är  ej  av  rätt  format 
(int)

400, Bad Request

Inget sökresultat  p g a 
frågeparametrar  som 
inte  återfinns  i 
databasen

401, Not Found

Söktaggar /
SearchTagsServic
e.svc/

Sökningen  ger  inget 
resultat (d v s något har 
gått fel i servern)

500,  Internal 
Server Error

Foto konsult /
PersonsService.s
vc/Photo

?username={username} Felaktigt  format  på 
username

400, Bad Request

Inget  foto  kunde  hittas 
för  det 
användarnamnet

401, Not Found

Konsultprofil som pdf /
PersonsService.s
vc/Pdf

?
username={username}&p
rofileid={profileid}

Felaktigt  format  på 
username eller profileid

400, Bad Request

Ingen  profil  kunde 
hittas för det profilid:et

401, Not Found

Fel  vid  generering  av 
pdf

500,  Internal 
Server Error

Egen profil /
PersonsService.s
vc/MyProfile

Sökningen  ger  inget 
sökresultat,  dvs  det 
finns ingen konsultprofil 
för användaren ännu

401, Not Found

Tabell 4: Felhantering

3.3 ImplementationAvsnittet  beskriver  hur  systemet  slutligen  implementerades.  Klassbiblioteken  och serviceprojektet beskrivs övergripande med motiveringar till de val som gjorts.
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Web servicen implementerades med hjälp av ett WCF service project (KompDBRestService) och  två  klassbibliotek  (KompDBServiceDTO  och  KompDBServiceMiddleLayer).  Service-projektet  bygger gränssnittet utåt och tar emot samt skickar HTTP-meddelanden.  För att representera  objekten  som  skickas  användes  KompDBServiceDTO  (DTO  står  för  Data Transfer  Object).  Som  ett  mellanlager  mellan  databasen  och  servicen  användes KompDBServiceMiddleLayer, detta gör sökningar i databasen (med hjälp av det business- och datalager  som  finns  för  detta)  och  översätter  sökresultaten  till  rätt  typ  av  objekt  från KompDBServiceDTO.Tanken bakom uppdelningen var att göra systemet lätt att uppdatera vid förändringar. Det går  lätt  att  byta  ut  hela  servicen  (KompDBRestService)  utan  att  förlora  logiken  bakom (KompDBServiceMiddleLayer). Eller att ändra i logiken utan att behöva påverka servicen om kompetensdatabasen  förändras.  Detta  ger  också  möjligheten  att  skapa  ett  till  service-interface i framtiden, exempelvis för SOAP, som bygger på samma logik och samma datatyper. Kopplingarna mellan dessa visas i figur 3.

3.3.1 KompDBServiceDTOKompDBServiceDTO utvecklades som ett klassbibliotek för de objekt som ska serialiseras till  XML och användas i kommunikationen med klientapplikationen. Varje klass i klassbiblioteket representerar en resurstyp. För en översikt se tabell 5.Utformningen av klasserna bygger på kraven som beskriver vilken information som ska visas för respektive resurs. Kraven finns beskrivna i kravspecifikationen (krav 13, 14, 15, 16, 19 och 20, bilaga 4)Klasserna innehåller förutom beskrivande information även länkar till relaterade resurser. Söktags-klassen SearchTag togs fram för att vara en generell beskrivning av de söktaggar som kan  användas  för  filtrerade  sökningar.  Detta  ger förutom  information  om  vilken frågeparameter  som ska  användas  också vilka  id  som  finns  för  denna.  På  så  vis  kan ett  grafiskt  användargränssnitt  för  sökfiltrering  som  motsvarar  informationen  i kompetensdatabasen byggas upp i klientapplikationen. Användningen av en generell klass för detta ger också möjlighet att ändra vilka söktaggar som ska finnas utan att behöva ändra  
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kod  i  klientapplikationen.  I  SearchTag  finns  stöd  för  en trädstruktur  av  söktaggar  vilket används för kompetenser (där exempelvis kompetensen SQL Server är en underkompetens till Databas).Klasserna serialiseras till XML av WCF-servicen innan de paketeras i HTTP-meddelandet.
Resurs Klass Beskrivning

Sökresultat konsultprofiler PersonShort En kort beskrivning av en konsultprofil, 
tänkt  att  användas  i  en  lista  med 
sökresultat

Sökresultat uppdrag AssignmentShort En  kort  beskrivning  av  ett  uppdrag, 
tänkt  att  användas  i  en  lista  med 
sökresultat

Konsultprofil PersonFull Fullständig  beskrivning  av  en 
konsultprofil. Innehåller också länkar till 
sparade profil.

Uppdrags-beskrivning AssignmentFull Fullständig beskrivning av ett uppdrag.

Söktaggar SearchTag Beskrivning  av  en  söktagg  som 
används  för  att  göra  filtrerade 
sökningar.

Tabell 5: Klassbiblioteket KompDBServiceDTO

3.3.2 KompDBServiceMiddleLayerKompDBServiceMiddleLayer  innehåller  en samling  statiska metoder  som gör  sökningar  i  kompetensdatabasen  och  översätter  sökresultaten  till  objekt  från  KompDBServiceDTO. Metoderna anropas från KompDBRestService.Sökningarna görs genom business- och datalagret för kompetensdatabasen. 
3.3.3 KompDBRestServiceKompDBRestService  byggdes  med  en  vanlig  WCF-service  i  grunden.  Genom  att  använda klassbiblioteket  System.ServiceModel.Web för  att  ange  meddelandeformat,  HTTP-metoder mm blir det en REST-service istället för en SOAP-baserad service som annars är standard för WCF-services.Projektet  erbjuder  web  services  genom  tre  klasser,  en  för  varje  resurskategori: PersonsService, AssignmentsService och SearchTagsService. I dessa specificerades vilken URI som ska associeras med varje metod, meddelandeformat för svaret (XML eller JSON, i det här  fallet XML) och för vilka roller metoden ska vara tillgänglig.KompDBRestService använder de statiska metoderna i KompDBServiceMiddleLayer för att få fram data ur kompetensdatabasen.
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4 RESULTATAvsnittet ger en sammanfattning av vad som åstadkommits och vad som är kvar att göra innan systemet kan ses som färdigt.

4.1 Vad som finns idagKravspecifikationen som sammanställdes ger en tydlig bild av vad systemet ska göra vilket kan användas som stöd för att fortsatt utveckling.En genomtänkt design har tagits fram för systemet som ger ett enhetligt och förhoppningsvis lättanvänt  gränssnitt.  Tanken  är  att  det  ska  vara  lätt  att  bygga  klientapplikationer  för systemet, oavsett plattform, och detta anser jag att jag åstadkommit med designen.Den  funktionalitet  som  idag finns  implementerad erbjuder  grundläggande  sökfunktioner. Detta är en bra start och räcker egentligen för en användbar klientapplikation. Tanken är dock att  den ska byggas ut med fler  funktioner innan driftsättning (se avsnitt  4.2 för en redogörelse av vad som ska göras i framtiden).Säkerhetslösningen och autentiseringsmodellen bygger på en beprövad teknik vilket gör att jag kan förutsätta att det kommer att fungera trots att ingen testning av detta hunnits med. Företaget har redan flera system som använder samma typ av lösning vilket innebär att det finns kompetens att driftsätta och underhålla systemet.Sammanfattningsvis finns således en bra grund att bygga vidare på.
4.2 Att göra i framtidenSystemet ska byggas ut med fler funktioner, t ex för att kunna uppdatera konsultprofiler och för att kunna generera konsultprofiler till pdf-format. Systemet är förberett för detta, men vissa komponenter saknas. Vad det gäller genereringen av konsultprofiler till pdf-format så saknas endast den del som genererar  själva  pdf-filen  från  den  docx-fil  som  idag  kan  skapas.  Det  finns  ingen  bra fungerande  gratiskomponent  för  detta  utan  förslagsvis  får  företaget  köpa  in  detta  för systemet. För  uppdatering  av  konsultprofiler  så  saknas  service-delen.  Funktionerna  finns  i businesslagret för kompetensdatabasen och det objekt som används för att representera en konsultprofil (PersonFull) är förberett för att hålla information för uppdatering av en profil så att denna information kan tas emot från klienten. Men det behöver skapas en service som tar emot anrop för detta och sedan i sin tur anropar funktionen i businesslagret.För att förbättra prestanda behöver användning av caching ses över. Kompetensdatabasen är förberett  för  detta  genom  att  den  kan  ge  information  om  när  olika  resurser  senast uppdaterades.  Systemet skulle  kunna använda  caching för  exempelvis  söktaggarna  så  att klienten inte behöver hämta dessa på nytt varje gång applikationen startas.  Det ska vara tillräckligt att hämta dem om de har förändrats. Caching kan kanske också användas för fler resurser, det är något som behöver undersökas.Systemet  behöver  också  en  bra  dokumentation  för  att  underlätta  byggandet  av klientapplikationer,  gärna  i  kombination  med  en  exempelapplikation  som  visar  hur resurserna är tänkta att användas. Detta anser jag som nödvändigt mycket på grund av att  
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användandet  av  RESTful  services  inte  är  överdrivet  utbrett  på  företaget  i  dagsläget.  Det kommer alltså inte vara en självklarhet att till  exempel förstå fördelarna med länkningen mellan resurserna och faktiskt använda sig av denna på ett bra sätt. En bra dokumentation underlättar dessutom avsevärt även för en van utvecklare.
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5 DISKUSSIONArbetet inleddes med en kravinsamlingsprocess som visade sig bli mycket givande. Jag har inte arbetat så strukturerat med kravhantering tidigare vilket gjorde att det krävdes mycket tid till teoretiska studier i ämnet och stöd från företagshandledarna för att få ett bra resultat. Det var dock värt mödan då jag efter kravinsamlingen hade en bra bild av hur systemet skulle  fungera. Arbetet har blivit effektivare då jag känt att jag kunnat lita på att jag har ett bra underlag för design och implementation. Jag har inte behövt gissa mig till vad de framtida användarna önskar sig. Det har heller inte dykt upp några större förändringar efter hand som gjort att arbetet behövt förändras, utan bilden av systemet från kravinsamlingen har stått sig.Mindre lyckosamt var att arbetets avgränsning var väldigt brett till en början. Tanken var att jag skulle  hinna utreda mer kring huruvida REST eller  SOAP skulle användas,  men detta visade sig vara alldeles för tidskrävande på grund av mina knappa förkunskaper i ämnet och den  korta  tiden  för  arbetet.  Företagshandledarna  och  jag  gjorde  därför  gemensamt avgränsningen att bygga systemet enligt REST en tid in i arbetet. Först efter detta beslut kom arbetet  igång  ordentligt  och  jag  kan inte  annat  än önska  att  vi  gjort  den  avgränsningen tidigare.Mycket tid har gått åt till att läsa på om tekniker som inte alls blivit aktuella för arbetet (i  huvudsak gäller detta SOAP), vilket å ena sidan varit intressant men å andra sidan gjort att mindre tid kunnat läggas på att göra användbara saker.  Den lösning som implementerats fram till idag är således bara en början på de mobila lösningarna för kompetensdatabasen.Säkerhetslösningen och autentiseringsmodellen är ett annat avsnitt som tagit mycket tid och som bevisligen var för brett för att rymmas inom ramen för detta arbete. Den lösning jag fann (tack vare en mycket kompetent konsult på företaget) känns som en bra lösning, men jag önskar att jag hade haft mer tid till att undersöka alternativen.Det jag mest av allt sörjer att jag inte hunnit med är utvecklandet av en mobilapplikation för att testa systemet. Jag har en känsla av att det kommer att dyka upp saker som jag  missat att ta hänsyn till trots min noggranna kravhanteringsprocess och min genomtänkta design. Det hade också varit roligt att kunna presentera systemet genom en mobilapplikation, för att visa att det verkligen fungerar som det var tänkt.Jag känner mig ändå mycket stolt och nöjd med vad jag åstadkommit. Systemet är byggt med moderna tekniker (WCF 4.0) och baserat på nytänkande och välgrundade teorier (REST och ROA).  Det  finns  en  bra  grund  att  bygga  vidare  på  tack  vare  den  noggranna kravhanteringsprocessen och den omsorgsfulla designen av systemet.Det är också roligt att systemet inte bara kommer att existera för detta examensarbetes syfte,  utan att det är förberett och, så långt som är möjligt i dagsläget, testat för att praktiskt kunna  användas i verkligheten inom en inte alltför avlägsen framtid. Jag är dessutom nöjd med att jag hunnit lära mig otroligt mycket om ett ämne som jag knappt kände till innan arbetets början.
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BILAGORI detta avsnitt finns följande bilagor:Bilaga 1: Beskrivning av kompetensdatabasen.Bilaga 2: Foto från workshop för ickefunktionella krav.Bilaga 3: Foton från workshop för funktionella krav.Bilaga 4: Kravspecifikation.



BESKRIVNING AV KOMPETENSDATABASENHär är en kort beskrivning av kompetensdatabasen. Beskrivningen är framtagen specifikt för det  här  arbetet  med  web  servicen  för  kompetensdatabasen  och  täcker  i  huvudsak funktionalitet som är relaterad till detta.Kompetensdatabasen  utvecklades  under  höstterminen  2010  av  Rickard  Öh,  då examensarbetare på Nethouse.Syftet  bakom  kompetensdatabasen  var  att  kunna  samla  informationen  om  Nethouses konsulters kompetens och de uppdrag de utfört på ett ställe. Den skulle också ge möjlighet  att generera konsulternas CV'n i ett enhetligt format.Systemet utvecklades med en SQL Server 2008 databas i grunden. Till detta kopplades en samling  klassbibliotek  och  ett  webbgränssnitt  utvecklat  i  ASP.NET.  Se  modellen i  figuren nedan.

Här  följer  en  samling  skärmdumpar  från  kompetensdatabasens  webbgränssnitt  som  jag använder för att beskriva vad kompetensdatabasen innehåller.

Databas

Datalager

Businesslager

Webbgränssnitt



Ovan visas startsidan för kompetensdatabasen. Systemet känner igen vem som loggat in och kopplar detta till konsultens egen konsultprofil. Bland annat syns på startsidan hur mycket av  sin  konsultprofil  man  fyllt  i  och  systemet  hämtar  t  ex  adressuppgifter  från  Active Directory.Sidan  sök  används  för  att  söka  i  kompetensdatabasen  och  det  är  i  huvudsak  den funktionaliteten som också är intressant för web servicen. Jag kommer därför att redovisa den närmare på de följande sidorna.Redigera profil ger användaren möjlighet att redigera sin egen profil.Generera konsultprofil  ger möjlighet att anpassa sin konsultprofil för att sedan spara den som en förvald profil eller generera ett word-dokument.Skapa  profil  är  tänkt  för  att  ge  konsultansvariga  en  möjlighet  att  lägga  in  intressanta personer som inte är anställda av Nethouse i databasen, för att snabbt kunna hitta de när rekryteringsbehov uppstår. Denna flik är endast synlig för konsultansvariga.Kompetensmatris  används  för  att  generera  ett  excel-dokument  med  en sammanställning över  kompetensen  på  Nethouse.  Detta  verktyg  ska  framför  allt  användas  vid  offentliga upphandlingar. Tidigare har detta gjorts för hand vid varje upphandling vilket varit oerhört tidskrävande, men med all information samlad i kompetensdatabasen kan detta arbete till  stor del automatiseras.Administrera innehåller verktyg för administratörer, som t ex lägga till kompetenser mm.Webcasts ger kort information om hur kompetensdatabasen kan användas.



Sökningen i kompetensdatabasen erbjuder sökning via en sökfras men också en avancerad sökning  med  sökfiltrering.  Notera  trädstrukturen  för  filtrering  på  kompetenser  i  bilden nedan som ger möjlighet att göra den filtrerade sökningen olika fin.



Sökresultat presenteras enligt bilden ovan (jag har censurerat namn, telefonnummer, e-post och foton).På följande sida ses en konsultprofil. Notera att bilden enbart är ett demonstrationsexempel och informationen som visas ej behöver vara korrekt. Tanken är att visa hur gränssnittet ser  ut.Profilen  kan  konfigureras  genom  att  klicka  i  de  checkboxes  som  finns.  Lägg  märke  till dropdown-listan för att välja profil, där kan sparade profiler hämtas. Detta ger en genväg till  en  färdigkonfigurerad  profil.  Likaså  finns  en  dropdown-lista  för  beskrivningar.  Då  kan personbeskrivningar  som  riktar  sig  mot  olika  typer  av  uppdrag  sparas  i  databasen  för framtida bruk.Konsultprofilen  kan  sedan  sparas  eller  genereras  till  ett  word-dokument  med  hjälp  av knapparna längst ner.





Ovan visas en uppdragsbeskrivning som mer detaljerat beskriver ett uppdrag. Det är möjligt  att klicka sig vidare till konsultprofiler för personerna som är associerade med uppdraget.
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2011-05-13version 1.3
Dokumenthistorik

Datum Version Beskrivning2011-04-19 1.0 Kravspecifikationen upprättas2011-04-28 1,1 Ny status (under utveckling) för krav 5, 6, 8, 12, 13, 14, 
15, 16, 19, 202011-04-28 1,1 Kravkategorier  införs  för  att  dela  upp  kraven  i  olika 
områden2011-05-10 1,2 Ny status (under utveckling) för krav 1, 3, 17, 18, 252011-05-13 1,3 Ny status (under test) för krav 3 och 12-20 och (under 
utveckling) för krav 21,22 och 24

InledningKravspecifikation  för  de  web  services  som  utvecklas  för  kompetensdatabasens  framtida mobilapplikationer.Dokumentet  beskriver  både  funktionella  och  icke-funktionella  krav  för  systemet.  Kraven redovisas i en sammanställning i tabellform samt med en längre beskrivning.
KontaktpersonMaria Eriksson, Maria.Eriksson@nethouse.se
Termer och förkortningar
ID Varje  krav  ges  ett  ID-nummer  för  att  underlätta  uppföljning  och dokumentation.
Kravtyp Kraven delas in i icke-funktionella (if) och funktionella (f)
Prio Kraven prioriteras med låg (L), medel (M) eller hög (H) prioritet.
Status Anger kravets nuvarande status. Delas in i ”önskemål”, ”under utveckling” och ”under test”.
Kategori Kraven kategoriseras enligt S=säkerhet (krav som har med säkerhet att göra), T=text (att flytta text från databas till klient), F=filer (flytta filer från databas till klient), L=loggning och A=allmänt (allmänna krav som gäller systemet i sin helhet).
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Sammanställning
ID Rubrik Kravtyp Kategori Prio Status Senaste 

ändring
1 Inloggning med

användarnamn och
lösenord

if S H Under utveckling 2011-05-10
2 Inte förhindra inloggning

med certifikat
if S H Önskemål 2011-04-19

3 Identifiera användaren if S H Under test 2011-05-13
4 Krypterad trafik (https) if S H Önskemål 2011-04-19

5 Löst kopplat if A H Under utveckling 2011-04-28
6 Fungera för olika

plattformar
if A H Under utveckling 2011-04-28

7 10 samtidiga användare if A H Önskemål 2011-04-19

8 Optimera trafikflödet
mellan web service och
mobiltelefon

if T H Under utveckling 2011-04-28
9 Tillgängligt 8-17 if A H Önskemål 2011-04-19

10 Inloggningsförsök ska
loggas

if L,S H Önskemål 2011-04-19

11 Loggning av inträffade
fel

if L L Önskemål 2011-04-19

12 Fritextsökning f T H Under test 2011-05-13
13 Sökfiltrering f T H Under test 2011-05-13
14 Presentation av

sökresultat
f T H Under test 2011-05-13

15 Sökresultat
konsultprofiler

f T H Under test 2011-05-13
16 Sökresultat uppdrag f T H Under test 2011-05-13
17 Kronologisk ordning för

uppdrag
f T H Under test 2011-05-13

18 Gruppera uppdrag efter
kund

f T H Under test 2011-05-13
19 Läsa konsultprofil f F,T H Under test 2011-05-13
20 Läsa

uppdragsbeskrivning
f T H Under test 2011-05-13

21 Anpassa konsultprofil f F M Under utveckling 2011-05-13
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22 Skicka konsultprofil via

e-post
f F M Under utveckling 2011-05-13

23 Skicka kontaktuppgifter
via sms

f T M Önskemål 2011-04-19

24 Hämta konsultprofil som
pdf till mobilen

f F M Under utveckling 2011-05-13
25 Rollhantering if S H Under utveckling 2011-05-10
26 Uppdatera profil f T L Önskemål 2011-04-19

3



Kravspecifikation
2011-05-13version 1.3
Icke-funktionella kravIcke-funktionella krav beskriver hur systemet ska fungera, t ex avseende säkerhet, loggning mm.
Inloggning med användarnamn och lösenordID: 1Prio: HögAutentisering ska ske med användarnamn och lösenord via Active Directory.MOTIVERINGInformationen som finns i kompetensdatabasen ska bara vara tillgänglig för medarbetare på Nethouse. Information om medarbetarna på Nethouse finns redan samlat i Active Directory och autentisering för många system på Nethouse sker idag via Active Directory. Det är därför önskvärt att även detta system använder sig av denna befintliga lösning för att inte sprida informationen över fler system.
Inte förhindra inloggning med certifikatID: 2Prio: HögSystemet  ska  designas  på  ett  sådant  vis  att  det  inte  förhindrar  en  framtida autentiseringslösning med certifikat.MOTIVERINGSystemet  blir  mer  flexibelt  om  det  möjliggör  flera  typer  av  autentisering.  Då  stödet  för certifikat  på  mobila  plattformar  inte  hunnit  kartläggas  och  tiden  för  projektet  är  knapp kommer  inloggning  med  användarnamn  och  lösenord  att  prioriteras  framför  en ceritifikatslösning.  Men  systemet  ska  inte  i  sin  design  förhindra  att  certifikat  används  i framtiden.
Identifiera användarenID: 3Prio: HögSystemet ska identifiera användaren via Active Directory.MOTIVERINGFör att kunna implementera rollhantering och ge möjlighet för användaren att ändra sin egen profil måste användaren kunna identifieras.
Krypterad trafik (https)
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ID: 4Prio: HögTrafiken ska krypteras med protokollet https.MOTIVERINGInformationen som skickas bedöms vara känslig och behöver skyddas för att förhindra att den når obehöriga.
Löst kopplatID: 5Prio: HögSystemet ska designas med lösa kopplingar till andra system.MOTIVERINGLösa kopplingar gör systemet mer återanvändbart och underlättar en eventuell framtida flytt till molnet.
Fungera för olika plattformarID: 6Prio: HögSystemet ska kunna användas av flera olika plattformar, förutom de ledande mobila. MOTIVERINGHuvudfokus  ligger  på  idag  ledande  mobila  plattformar,  men  för  att  göra  systemet framtidssäkert och återanvändbart ska det utvecklas med fler plattformar i åtanke. Tekniker, protokoll och standarder ska väljas enligt dessa krav.
10 samtidiga användareID: 7Prio: HögSystemet ska vara förberett för att hantera minst 10 samtidiga användare.MOTIVERINGDå systemet är tänkt för medarbetare på Nethouse begränsar detta antalet användare.
Optimera trafikflödet mellan web service och mobiltelefonID: 8Prio: Hög
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Trafikflödet mellan web service och mobil ska optimeras.MOTIVERINGKompetensdatabasen är utvecklad för att användas internt på Nethouse,  därför har ingen optimering av trafikflödet varit prioriterad. Mobila lösningar ställer högre krav på att data som skickas är optimerade för att göra kommunikationen snabb.
Tillgängligt 8-17ID: 9Prio: HögSystemet ska som minimikrav vara tillgängligt vardagar 8-17. Det ska dock inte designas på ett sådant vis att det begränsar något högre tillgänglighetskrav i framtiden.MOTIVERINGSystemet ska i  första hand användas under arbetstid,  dvs vardagar 8-17.  För att uppfylla  målen  om  ett  återanvändbart  system  är  det  dock  viktigt  att  det  designas  med  högre tillgänglighet i åtanke.
Inloggningsförsök ska loggasID: 10Prio: HögInloggningsförsök ska sparas i en logg.MOTIVERINGDet  finns  intresse  av  att  spåra  resultaten av  inloggningar,  för  att  se  vilka  som  använder systemet och för att se intrångsförsök (flera misslyckade inloggningsförsök kan vara tecken på ett intrångsförsök). 
Loggning av inträffade felID: 11Prio: LågEn logg bör hållas över fel som inträffar.MOTIVERINGEn fel-logg underlättar framför allt under utvecklingsarbetet. Det gör det lättare att hantera felsökning.
RollhanteringID: 25Prio: Hög
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Systemet ska vara förberett för rollhantering och att kunna ge olika rättigheter till rollerna.MOTIVERINGOm systemet i framtiden ska möjliggöra t ex uppdatering av information är det motiverat att använda rollhantering för att göra detta tillgängligt för rätt grupp av användare. Det är lättare att införa detta från början än i efterhand.
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Funktionella kravFunktionella  krav  säger  vilken funktionalitet  som  systemet  ska  erbjuda.  Här  finns  ingen skarp avgränsning mellan vad som ska utföras av web service och vad som ska utföras av mobilapplikation, utan den avgränsningen får göras under arbetets gång när det närmare undersöks vad som är lämpligast.
FritextsökningID: 12Prio: HögDet ska vara möjligt att göra fritextsökningar för konsulter och uppdrag.
SökfiltreringID: 13Prio: HögSökningen  ska  kunna  filtreras  enligt  kompetens,  roller,  uppdrag,  företag/kund  och  bolag (inom Nethouse).MOTIVERINGNär  kompetensdatabasen och  Nethouse  växer  kan fritextsökning ge  så  många  träffar  att resultatet blir svåröverskådligt. Filtrering gör det lättare att snabbt hitta det man söker.
Presentation av sökresultatID: 14Prio: HögSökresultatet ska ge träffar både på konsultprofiler och uppdrag, men de ska gå att separera. En summering av antal sökträffar i varje kategori ska redovisas.
Sökresultat konsultprofilerID: 15Prio: HögSökresultaten för konsultprofiler ska redovisas i en lista och visa namn och telefonnummer. Från denna ska man kunna välja att visa en mer detaljerad beskrivning av en konsultprofil.MOTIVERINGDå  mobiltelefonen  sätter  begränsningar  för  hur  mycket  information  som  kan  visas  på skärmen samtidigt prioriteras att kunna visa flera sökträffar samtidigt med endast kortfattad information. För att få mer information får användaren klicka på en konsultprofil.
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Sökresultat uppdragID: 16Prio: HögSökresultaten för  uppdrag ska redovisas i  en lista  och visa namn,  kund och datum.  Från denna ska man kunna välja att visa en mer detaljerad beskrivning av ett uppdrag.MOTIVERINGDå  mobiltelefonen  sätter  begränsningar  för  hur  mycket  information  som  kan  visas  på skärmen samtidigt prioriteras att kunna visa flera sökträffar samtidigt med endast kortfattad information. För att få mer information får användaren klicka på ett uppdrag.
Kronologisk ordning för uppdragID: 17Prio: HögSökresultaten  för  uppdrag  ska  kunna  sorteras  kronologiskt  efter  slutdatum  (vid  samma slutdatum sorteras de efter startdatum). MOTIVERINGOm sökningen resulterar i  många träffar  kan det underlätta för användaren att  hitta rätt information om sökresultatet kan sorteras i kronologisk ordning .
Gruppera uppdrag efter kundID: 18Prio: HögSökresultatet för uppdrag ska kunna grupperas efter kund.MOTIVERINGOm sökningen resulterar i  många träffar  kan det underlätta för användaren att  hitta rätt information om sökresultatet kan grupperas efter kund.
Läsa konsultprofilID: 19Prio: HögKonsultprofiler ska kunna läsas på mobilen. Den information som visas i en konsultprofil via kompetensdatabasen idag är också den som ska visas i mobilapplikationen.MOTIVERINGAnvändaren klickar sig bara vidare till de konsultprofiler som den vill veta mer om och då  bedöms det  nödvändigt  att  visa  så  mycket  information som  möjligt,  dvs  det  som  finns  i kompetensdatabasen idag.
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Läsa uppdragsbeskrivningID: 20Prio: HögUppdragsbeskrivningarna i mobilen ska visa samma information som i kompetensdatabasen idag, men utan foton på konsulter relaterade till uppdraget. Det ska också vara möjligt att  klicka sig vidare till konsultprofiler eller ringa upp konsulter relaterade till uppdraget.MOTIVERINGInformationen som finns i kompetensdatabasen idag bedöms vara nödvändig och tillräcklig.  Att skicka foton på alla konsulter relaterade till uppdraget gör dock att datamängden blir orimligt stor, så denna funktion ska ej finnas i mobilappen. Det ska vara lätt att nå personer  relaterade till uppdraget, både konsultprofiler och att nå dem via telefon.
Anpassa konsultprofilID: 21Prio: MedelEn konsultprofil ska kunna anpassas innan den genereras till annat format (t ex pdf). Detta innebär att användaren ska kunna välja vilken beskrivning, vilka kompetenser mm som ska finnas med i den generade konsultprofilen, på samma sätt som i kompetensdatabasen idag. Det finns dock inget krav på att kunna spara de anpassningar som görs, utan de används enbart för det generade dokumentet.MOTIVERINGKravet gör det möjligt att anpassa en konsultprofil för ett visst uppdrag, för att ge kunden den information som är mest relevant.
Skicka konsultprofil via e-postID: 22Prio: MedelEn genererad konsultprofil i pdf-format ska kunna skickas via e-post.MOTIVERINGDetta krav ger möjlighet att snabbt skicka ut en konsultprofil till t ex kund.
Skicka kontaktuppgifter via smsID: 23Prio: MedelKontaktuppgifterna i en konsultprofil ska kunna skickas via sms.MOTIVERING
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Detta krav ger möjlighet att snabbt ge kontaktuppgifter för medarbetare på Nethouse till t ex  kund.
Hämta konsultprofil som pdf till mobilenID: 24Prio: MedelEn genererad konsultprofil i pdf-format ska kunna hämtas till telefonen.MOTIVERINGDetta ger möjlighet att flytta filen var man vill med telefonen utan att behöva använda sig av e-post. Möjliga användningsområden är att med bluetooth flytta filen till en dator eller en annan telefon.
Uppdatera profilID: 26Prio: LågDet ska vara möjligt att uppdatera sin profil.MOTIVERINGDet kan finnas behov av att uppdatera sin profil via systemet, det är dock ingen nödvändighet idag och prioriteras därför lågt.
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