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Abstrakt
Det här arbetet detaljerar vad som krävs för att bygga ett modernt webb-API och hur man till bästa 

sätt går tillväga för att realisera sin tjänst. Vilka hinder kan man stöta på och vad kan man göra för 

att undvika dem?

Texten kommer även att behandla varför webbtjänster har fått en sådan framträdande roll i dagens 

samhälle och vilka beroenden som vår infrastruktur har fått på grund av det. Vad skulle hända ifall 

webbtjänster som Googles Maps eller Facebook skulle haverera?

Det bör tilläggas att två av de mest använda termerna i den här reflektionen, webbtjänst och API, är 

samma sak i den här kontexteni.

Abstract
This thesis details the requirements for building a modern web API and how to realize the service in 

an efficient manner. What are the obstacles that you may encounter and how do you best avoid 

them?

The text will also give some insight as to why web services have taken such a prominent role in 

today’s society and the dependencies that have incurred on our infrastructure because of it. What 

would happen if web services like Google Maps or Facebook would break down?

It should be noted that two of the most frequently used terms throughout this thesis, web service and 

API, are the same thing in this context.
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Arbetsbeskrivning
Under mina månader som praktikant hos iOS- och Android-utvecklarna på Appcorn har jag 

utvecklat två webbtjänster.

Det första projektet under kandidatarbete var en webbplats som Appcorn använder sig av för att 

enkelt kunna distribuera betaversioner av sina appar till kunderna, dvs företagen som de arbetar för. 

För att förenkla distributionsprocessen så skapades en tillhörande webbtjänst som kunderna kan 

ladda upp apparna genom.

Event API:et var det andra och betydligt mer omfattande projektet. Det används av Appcorns appar 

för evenemang, senast i World Scout Jamboree-appenii. Bland annat så kan användarna se 

intressanta punkter samt andra deltagare på eventets karta. De största bitarna av arbetet bestod av att 

konstruera upp en vettig datamodell och bygga själva API:et kring den.

Projektplan
Kandidatarbetet påbörjades med att skapa en projektplan, där syfte, mål och andra detaljer dokumenterades 
ner för att lättare kunna få en överblick i vad som skulle komma att krävas för att fullfölja projektet. Under 
arbetets gång har detaljerna ändrats något men grunderna i projektet är desamma.

Syfte

Syftet är att ge en tydlig inblick i hur man bygger ett modernt webb-API. Detta ska göras genom 

arbete med riktiga projekt som jag har utformat tillsammans med apputvecklarna på Appcorn.

Mål

Målet är att utveckla två webbtjänster. Den första är tänkt att bli en slags mjukstart där möjligheten 

finns att utforska de olika alternativen för att ta fram ett modernt API. Det andra projektet går mer in 

på djupet för att utveckla en webbtjänst som är tänkt att användas under tung belastning.

Metoder

För att lägga maximalt fokus på att lära mig mer om webbtjänster och inte ödsla värdefull tid på att 

lära mig ytterligare programmeringsspråk så kommer jag att använda mig av det Pythonbaserade 
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webbramverket Django som jag har arbetat med tidigare. Fördelen med Python är att det är ett 

dynamiskt skrivet språk, vilket innebär att man behöver skriva mindre kod för samma funktionalitet 

i liknande statiska programmeringsspråk. Detta gör att mer tid kan ägnas åt själva skapandet av 

webbtjänsterna.

Tidsplan för projektet

• Webbapp med tillhörande API, för distribution av beta-appar (7 veckor)

• Webbtjänst med administrationsgränssnitt som Appcorn ska använda sig av när de bygger event-

appar (10 veckor)

Risker med projektet

Största risken just nu är att jag kanske överskattar mina kunskaper så att mer tid läggs på betadistr-

ibutionsappen än planerat, vilket skulle kunna ge mindre tid att arbeta med utvecklandet av 

webbtjänsten.

Processbeskrivning
Orocessbeskrivningen inleds med en kort beskrivning av Appcorn och därefter följer den reserach som 
porjektet behövt. 

Appcorn Beta
En webbplats som Appcorn använder för att distribuera betaversioner av appar till sina kunder. 

Bakgrund

Appcorn är ett relativt ungt företag inom mjukvarubranschen och är produkten av det 

kandidatarbete som grundarna hade under sin tid på Blekinge Tekniska Högskola. De har bland 

annat arbetat åt företag som Blocket, SvD och TV4iii.

Appcorn har ända sedan starten ödslat onödigt mycket tid på att få ut nya versioner av sina appar 

för att kunderna ska kunna betatesta dem. De har fått skapa HTML-dokument för hand med 

instruktioner om hur kunden ska gå till väga för att kunna installera betaversionerna. Speciellt för 

iOS så har det varit väldigt invecklat för kunden att göra rätt, främst för att deras enhet måste vara 

godkänd i den betaversion som Appcorn byggt ut. De har även fått spendera en hel del tid på att 

maila rätt personer i företaget som de utvecklar appen för.
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En annan aspekt som Appcorn hittills inte har haft någon kontroll över är att kunna begränsa vilka 

som kommer åt apparna som laddas upp. I nuläget så har detta varit ett problem för framförallt 

Android eftersom vem som helst kan installera apparna på sin telefon.

Appcorn kände att de behövde göra hela den här processen så automatiserad som möjligt men även 

förbättra säkerheten avsevärt. Efter ett möte med Appcorn, under en av mina första dagar på 

praktiken, så var vi överens om att bristerna i det nuvarande systemet skulle kunna gå att lösa 

åtminstone rent tekniskt.

Research

Som research i det här projektet så undersökte jag hur deras process såg ut idag, från det att de 

byggt ut betaversionen, tills att kunden har fått mailet med nerladdningslänken. Tekniskt sett så 

behövde följande delar en lösning:

• Få ut all nödvändig information ur apparna för att automatiskt kunna identifiera vilken app det var 

samt för att kunna visa informationen för kunden.

• Hur man kunde hämta ut det unika numret som varje iOS-enhet har som krävs för att kunna lägga 

in användaren i listan över behöriga användare.

• Vad behövs för att skapa en webbtjänst i Django

Genom att detaljstudera applikationsfilerna så fann jag att både filerna för iOS och Android är 

zipfiler, fast med en annan filändelse. Så för att komma åt innehållet i filerna så skulle man kunna 

använda den inbyggda modulen för zipfilshantering. Den informationen som behövde hämtas ut ur 

de uppackade filerna var bland annat appnamnet, versionsnumret och ikonfilerna. 

För Android så visade det sig att den filen som innehöll all nödvändig information om appen hade 

kompilerats för att kunna läsas snabbare av telefonen. Lite efterforskning visade att det fanns en 

Java-modul för att avkompilera filerna. Informationen för iOS-apparna var lagrad i en plist-filer 

vilket gjorde det enkelt att avläsa p.g.a. att Python har en inbyggd modul för det formatet.

En annan bit i det här projektet som behövde lösas var hur man kunde utvinna det unika nummer 

som varje iOS-enhet har. För att automatisera det hela så skulle det behöva skötas direkt från 

webbläsaren. Efter en del efterforskning så hittade jag ett dokumentiv  som beskrev hur man kunde 

få ut enhetens unika nummer genom att låta användaren installera en så kallad inställningsprofil i 

sin enhet.
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Den sista biten som behövde lösas var att utforska hur webbtjänsten skulle struktureras upp. Genom 

Googles diskussionsgrupper för Django så uppfattade jag att django-piston skulle kunna bli ett 

värdefullt verktyg för att underlätta utformningen av webbtjänsten.

Metoder

I det här projektet har fokus framförallt legat på backendrelaterad programmering vilket har 

inneburit att en väldigt stor del av projektet har bestått av kodande i Python, som är det 

programmeringsspråk som valts för server-side scripting. För att minska på mängden kod som 

behövs skrivas för hand så har webbramverket Django använts.

En annan viktig aspekt av projektet har varit att kunna hålla koll på de förändringar som har gjorts i 

koden och kunna återgå till tidigare punkter i koden ifall någon bugg skulle introduceras. Genom att 

använda sig av versionshanteringsprogrammet Git så får man bättre koll på den kod som man 

producerar. Det grafiska gränssnittet GitX användes som extra stöd för att få en lite mer visuell bild 

över de förändringar som har gjorts i koden.

För att kunna behålla så mycket som möjligt av fokus på själva webbtjänsten så användes det 

pekskärmsoptimerade ramverket jQuery Mobile för att skapa webbplatsens användargränssnitt. 

Eftersom ramverket innehåller nästan all presentationskod och grafik som behövs, för att bygga en 

mobilanpassad sida, så har den spenderade tiden på framsidan kunnat minimeras väsentligt.

Produktion

De första två veckorna av produktionen gick främst till att skriva den kod som hämtar ut nödvändig 

information ur apparna som laddas upp till betaplattformen. Informationen som hämtas ut behöver 

lagras i en databas. Med Djangos modell-lager (se MVC) så definierades hur webbapplikationen ska 

hämta ut och lagra informationen. Relativt stor vikt lades vid att göra definitionen av modeller-na så 

logisk som möjligt, bland annat för att undvika redundant information, men även för att underlätta 

presentationslagrets uthämtning av informationen.

Funktionaliteten som Appcorn efterfrågade för själva webbtjänsten var att kunna ladda upp sina 

appar genom API:et tillsammans med en eventuell ändringslogg. En annan viktig del för att kunna 

förenkla Appcorns arbetsflöde vid uppladdning av nya appar var att automatiskt notifiera kunderna 

när nya versioner finns tillgängliga. Smidigaste sättet vore helt enkelt att automatiskt skicka ut 

email med länk till nerladdningssidan samt en ev. ändringslogg. För att möjliggöra detta så 

skapades en registreringssida där kunderna fick ange e-postadress, namn och vilka apps de var 
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intresserade av. För att automatisera utskicken så användes Djangos inbyggda signaleringssystem 

som meddelar när en förändring i databasmodellen har skett. På så sätt var det möjligt att lyssna 

efter nya uppladdningar och därefter skicka ut mail till de berörda kunderna.

Den sista viktiga biten av betaplattformen var att kunna hämta ut nya iOS-enheters unika ID och 

meddela Appcorn när det skett så att de kan ladda upp en ny betaversion där enhetens unika 

nummer har auktoriserats. Genom att avläsa webbläsarens identifikation så kunde man peka vidare 

iPhone-, iPod- och iPad-användare till en adress med en inställningsprofil. Vid en godkänd 

installation så pekade profilen i sig vidare användaren tillbaka till webbplatsen, med en parameter 

angiven innehållande enhetens unika nummer. När det väl hade skett så var det bara att avläsa 

parametern och lagra det i användarens profil.

Tekniska fram- och motgångar

Det här projektet har inneburit många nya erfarenheter för mig som programmerare. En viktig bit i 

projektet, som var väldigt givande att utveckla var automatiseringen av uppackning och 

informationsuthämtning av de uppladdade apparna. Hur man kan hämta ut en iOS-enhets unika 

identitet och hur man signerar filer med certifikat. Det blev en hel del ”bollande”  med Appcorns 

backendansvariga för att komma fram till en lösning. Den största framgången var dock själva 

skapandet av webbtjänsten som krävde en hel del av mig som programmerare eftersom 

filuppladdning är den svåraste typen att hantera i ett API.

Något som visade sig svårlöst var att hitta en bra hostingservice för webbplatsen. Utbudet av 

webbhosting där andra miljöer än PHP stöds är aningen torftigt. En annan aspekt som försvårade 

det hela ytterligare var att Appcorn letade efter en host som enkelt kunde administreras genom en 

kontrollpanel för att inte behöva spendera alltför mycket tid på den biten. Den första tanken var att 

vi skulle använda oss av App Engine, Googles egna hostingservice. Det har talats en hel del om den 

på sistone (våren 2011) i takt med att fler webbprogrammerare har gått över från PHP till något mer 

sofistikerat programmeringsspråk. Efter nästan en hel veckas försök att få igång webbplatsen med 

App Engine så kom vi fram till att avsaknaden av stöd för relationer i GAEs databas inte skulle 

fungera för Appcorn Beta. Valet föll då istället på WebFaction som har fått mycket god kritik på 

flera programmeringscommunities, bland annat Stack Overflow.

Event API
En webbtjänst som ska användas av Appcorns uppkommande evenemangsappar för att hämta data.
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Bakgrund

Som ett av sina första projekt efter uppstarten av företaget så gjorde Appcorn en iPhone-app till 

SSWC, en svensk unconference om den sociala webben. Med appen kunde deltagarna se en lista 

över aktiviteter, talare och andra deltagare som besökte eventet. De kunde även se var andra 

besökare som hade appen installerad befann sig. För att få ut appen i tid så gjorde Appcorn det så 

enkelt som möjligt för sig och skapade en databas som appen hade direktåtkomst till. Lite mer än ett 

år senare så hade de fått ett liknande projekt, åt Internetworlds event Webbdagarna. Även denna 

gång så var deadlinen relativt strikt, men i detta fallet så kunde Internetworld stå för all data.

Under utvecklandet av de här två apparna så växte en idé fram på Appcorn om att skapa en egen 

webbtjänst som liknande appar skulle kunna använda sig av i framtiden. Det skulle både kunna 

”snabba upp” tiden från beställning till färdig app samt göra utvecklingskostnaderna lägre.

Att skapa ett dedicerat webb-API hade länge intresserat mig, men utan ett riktigt projekt så kändes 

det något krystat att bygga ett själv. Av den anledningen så kändes Event API:et som det perfekta 

tillfället att gå in på djupet med webbtjänster.

Research

För att kunna påbörja skapandet av webbtjänsten så behövde vi gå igenom mer detaljerat vad 

Appcorn hade tänkt sig hur allt skulle fungera. En heldag användes för att gå igenom alla detaljer 

tillsammans. Jag behövde få en klarare bild över hur de ville ha webbtjänsten utformad så 

tillsammans med två av grundarna på Appcorn så gjordes en visualisering av hur de hade tänkt sig 

att allt skulle fungera.

I deras tidigare appar så kunde användaren se ett schema över aktiviteter och tal; lista över 

deltagare, sponsorer och talare; karta med Points of Interest; samt att användaren kunde ändra sin 

profil. Deras tanke med webbtjänsten var att utöka appens funktioner med:

• Att kunna visa nyheter från RSS-flöden

• Hämta tweets som nämner eventet

• Points of Interest som är ett helt område, inte bara en punkt

Appcorns tanke var att de enkelt kunna ställa in dessa inställningar direkt ifrån webbtjänstens 

administrationsgränssnitt.
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För RSS-flöden så skulle det räcka med att webbtjänsten tillgängliggjorde adresserna som appen 

skulle använda sig av. Det enda som behövde undersökas i samband med detta var ett sätt att 

validera att den adress som skrivs in i adminsystemet faktiskt var ett existerande RSS-flöde. Med 

hjälp av Python-modulen Feedparser så skulle jag kunna sköta valideringen av en inskriven adress. 

Att hämta tweets skulle visa sig vara något mer invecklat att göra eftersom man behöver söka 

tillstånd för att lyfta begränsningen på 150 icke-auktoriserade förfrågningar per timme. För att 

komma runt det problemet så skulle man behöva använda sig av en så kallad message queue. 

Genom att periodiskt hämta de tweets som rör eventet och sedan lagra det i modellen så kan 

användarna sedan hämta Twitter-meddelandena från modellen någon gång i minuten eller så för att 

inte överbelasta servern. Valet av meddelandekö föll på Celery, eftersom det ansågs vara den mest 

utvecklade message queue-implementationen för Django.

Under uppbyggandet av Appcorn Beta så hade django-piston fungerat utmärkt som ramverk för att 

konstruera API:et. Dock så fanns det en viss oro över att skaparen av projektet hade övergivit det 

eftersom koden inte hade uppdaterats på över ett år. Viss research gjordes därför för att hitta en 

värdig ersättare. django-tastypie verkade lovande, men på grund av att ramverket inte var 

välbeprövat då så föll valet återigen på piston.

Metoder

Fokus i det här projektet låg nästan enbart i utformningen av modellerna och själva API:et. 

Eftersom Python, Django och django-piston hade fungerat utmärkt under utvecklingen av 

betaplattformen så de var givna val även i det här projektet.

I och med att behovet av att slutkunden själv skulle kunna lägga in informationen, som användarna 

ser i slutändan, inte fanns i det här stadiet så kunde Djangos administrationsgränssnitt användas. 

Eftersom Appcorn relativt sett är väldigt tekniskt kunniga så behövde nästan ingen tid gå åt till att 

göra gränssnittet mer användarvänligt än dess originalform vilket gav mer tid över till utformandet 

av själva webbtjänsten.

För att hämta ut nya tweets så användes meddelandekön Celery, vilken använder sig av protokollet 

AMQP. Något förenklat så lägger Celery körningen av ett bestämt kodstycke i en kö. Man kan även 

skapa periodiska körningar av funktioner, vilket har använts för att komma runt begränsningen på 

150 förfrågningar per timme i Twitter API:et.
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Produktion

Första veckan av produktionen gick till att utforma modellerna för Event-API:et efter den 

specifikation och de skisser som Appcorn lämnat. Därefter gick vi tillsammans igenom koden och 

gjorde en lista över vad som behövde förändras och läggas till.

Efter att jag hade modifierat modellerna efter Appcorns önskemål så påbörjades själva utformandet 

av API:et. Mycket av tiden gick till att forma URL:erna på ett så logiskt sätt som möjligt för att 

underlätta Appcorns programmeringsarbete. Ofta blir det onaturligt om man behåller samma 

struktur i API:et som modellerna har. Som exempel så har vi en modell Deltagare, vars nuvarande 

koordinater är lagrade i modellen Position. Låt säga att en av Appcorns eventappar hade behövt få 

ut deltagaren Johan Johanssons nuvarande position:

Eventappen skickar en begäran till https://api.appcorn.se/webbdagarna-2011/participants/johan-
johansson/ och får följande svar:

{
! “first_name”: “Johan”,
! “last_name”: “Johansson”,
! “id”: 5
}

När eventappen har fått reda på det unika id:t för John så kan den hämta ut positionen genom att 
skicka en begäran till https://api.appcorn.se/webbdagarna-2011/positions/5/. Servern svarar med:

{
! “latitude”: 31.728167,
! “longitude”: -79.189453
}

Ett mer logiskt sätt att göra det på hade istället varit:

Eventappen skickar en begäran till https://api.appcorn.se/webbdagarna-2011/participants/johan-
johansson/ och får följande svar:

{
! “first_name”: “Johan”,
! “last_name”: “Johansson”,
! “position”: {
! ! “latitude”: 31.728167,
! ! “longitude”: -79.189453
! },
! “id”: 5

}

Vill appen bara ha ut positionen så begär den istället https://api.appcorn.se/webbdagarna-2011/
participants/johan-johansson/position/.
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Mycket av arbetet med webbtjänsten har gått till liknande detaljer. Det kanske inte gör mycket för 

icke-insatta, men det gör stor skillnad för de som använder sig av API:et.

En annan viktig sak att ha i åtanke när man gör ett API är att alltid skicka ut rätt statuskod i svaret 

till klienten (mobilappen i det här fallet) så att den vet vad den har fått för typ av information. 

Utöver statuskoden så skickas det även med ett internt statusmeddelande som Appcorns appar kan 

använda sig av för att veta hur de ska agera.

Tekniska fram- och motgångar

Produktionen av event-API:et har flutit på förhållandevis bra och det som framförallt har gett mig 

nya erfarenheter har varit att sätta mig in i ”tänket”  av att väva ihop de olika delarna i ett API. Hur 

man får alla modeller och deras relationer att bindas ihop, samtidigt som man ska hålla det logiskt 

ur användarens perspektiv (dvs Appcorn).

En sak som har varit lite problematisk under skapandet av API:et har varit att minnesanvändningen 

på produktionsservern har gått över den gränsen som tilläts av WebFaction. Efter en del felsökande 

så visade sig att Celery, det program som körs i bakgrunden för att periodvis hämta nya tweets, var 

det program som ”åt upp”  det mesta av minnet. Minneskostnaden hos WebFaction var väldigt hög 

så lösningen fick bli att gå över till en svensk webbhost. Tyvärr innebar det att Appcorn fick mindre 

möjligheter att konfigurera webbhosten genom admingränssnittet, men de fick betydligt mycket mer 

minne för samma kostnad. Ett annat stort plus var att hastigheten ökade eftersom API:et inte längre 

låg på andra sidan Atlanten.

Retrospektivt så visade det sig att ett annat ramverk borde ha använts till Event API:et stämma. 

Django-piston har vissa buggar som är svåra att komma runt och som gör utvecklandet något 

frustrerande. Bland annat så har användandet av generiska relationer varit problematiskt och krävt 

mycket extra arbete. Efter att bekantat mig med django-tastypie lite närmre efter produktionen av 

Event API:et så är slutsatsen att det borde ha använts istället.
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Reflektion
När jag började skriva på projektplanen i januari så var jag fortfarande lite osäker på om 

webbtjänster verkligen var rätt område att fördjupa sig inom. Det kändes inte särskilt brett, i alla fall 

inte på ytan. Därför var jag lite osäker ifall hela projektarbetet skulle kunna baseras kring 

webbtjänster. Problemet blev snarare det omvända, det fanns inte tillräckligt med tid för att slutföra 

Event API:et under praktiktiden. Arbetet med betaplattformen och event-API:et har gett en helt ny 

inblick i hur baksidan av den tjänst, som alla enheter kommunicerar med, ser ut. För ett halvår 

sedan så hade jag inte en aning om hur man skapar en webbtjänst som kan användas av tusentals 

användare samtidigt, eller hur man bygger ett API kring en datamodell och inte heller hur man 

anpassar tjänsten för att enheterna ska kunna hämta informationen på ett så optimalt sätt som 

möjligt.

Vad är det då som gör att webbtjänster har fått en så stor roll i dagens samhälle? Den kanske 

viktigaste anledningen är att trådlösa accesspunkter och telekommunikation numera finns nästan 

överallt i vardagen. Detta har skapat ett behov av att enheterna ska kunna kommunicera med ett 

slags universellt språk. Det är här webbtjänster kommer in i bilden. Förmodligen så finns det inget 

mer välförstått protokoll än HTTP, samtidigt som det är helt fritt från licenser. Valet för 

teknikföretagen har därför inte varit särskilt svårt.

Det har aldrig tidigare varit så enkelt att bygga applikationer som binder samman olika sorters 

elektroniska enheter. Möjligheterna som öppnas upp med webbtjänster är många. Exempelvis så 

skulle man kunna sätta igång ugnen på väg hem från jobbet, med ett enkelt tryck på mobilen, eller 

så kanske man blir osäker på om man verkligen låste bilen när man sätter sig på kontoret på 

morgonen; bara att kontrollera statusen på bilen i datorn.

Även webbtjänster har sina mindre positiva sidor. Som utvecklare måste man vara försiktig när 

applikationer utvecklas så att informationen inte blir otillgänglig för att webbtjänsten som 

tillhandahåller datainformationen är nere. Man skulle kunna ta ett transportföretag som exempel, låt 

säga UPS. För att en transportbil ska kunna leverera dagens paket så hämtar bilens inbyggda 

navigationssystem dagens rutter med UPS interna webbtjänst. Hur skulle utleveranserna kunna ske 

ifall UPS serverpark plötsligt får en nertid på några dagar på grund av en naturkatastrof? Man måste 

se till att alltid spara kopior av informationen som hämtas hem ifrån API:et, och gärna hämta data 
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som kan tänkas behövas under en överskådlig framtid. Är man noga med detta så kommer man i de 

flesta fallen att klara sig relativt lindrigt ur liknande situationer.
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Ordlista
Android Det operativsystem för mobila enheter som Google har utvecklat. 

Mobilföretag som använder sig av Android innefattar bland andra HTC, 

Sony Ericsson, Samsung.
API I webbsammanhang så är API i princip samma sak som webbtjänst
App En app är helt enkelt ett datorprogram. Termen har populariserats i.o.m. 

smartphonens insprång på mobilmarknaden. I det här arbetet syftar 

termen mestadels på apps för mobila enheter.
Appcorn AB Mjukvaruföretag som gör mobilappar till iOS och Android
Appcorn Beta, 

“Betaplattformen”

En webbplats med tillhörande webbtjänst som Appcorn använder sig av 

för att distribuera betaversioner av mobilapparna till sina kunder.
Backend Motsatsen till frontend
Betaversion Mjukvara som är funktionsfärdig men som behöver testas och optimeras 

innan den kan släppas publikt
Celery En Python-modul som med hjälp av en message queue kan användas för 

att kölägga körandet av ett kodstycke. Användbart när man behöver köra 

vissa uppgifter periodiskt eller när exekveringen av ett kodstycke tar så 

lång tid att det påverkar användarens upplevelse.
Changelog En lista med förändringar sedan föregående version av en mjukvara
Client-side scripting Motsatsen till server-side scripting
Django Ett webbramverk skrivet i Python.
django-piston Ett mini-ramverk till Django för att skapa API:n
Event API En webbtjänst som Appcorn kommer att använda sig av i de appar som de 

gör för evenemang, exempelvis teknikmässor.
Facebook Open Graph 

API

Ett API som ger åtkomst till Facebooks information och alla dess 

kopplingar.
Frontend Något förenklat den kodning som görs för det som slutanvändaren ser
Git Distribuerat versionshanteringsprogram. Används för att hålla koll på 

förändringar i kod.
GitX Grafiskt gränssnitt för Git till Mac OS X
Google App Engine Gratis webbhosting från Google
HTTP Ett nätverksprotokoll, mest känt för att det används av webben
iOS Det operativsystem som Apple använder i bl. a. iPhone, iPod Touch och 

iPad
jQuery Mobile Pekskärmsoptimerat webbramverk
Message Queue Ett sätt att dela information mellan olika mjukvaror i ett datorsystem
MVC Model-View-Controller ett designmönster som används för att separera 

data och affärslogiken från presentationen och användarinteraktionen
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Nertid (downtime) När ett system är otillgängligt
PHP Programmeringsspråk främst avsett för webbprogrammering
Point of Interest (sv. 

intressant plats)

En geografisk markering med information som kan vara av värde för 

någon.
Python Ett programmeringsspråk
RSS Ett nyhetsflöde som ger användaren regelbundna uppdateringar till något 

medium
Server-side scripting Den kod som körs av webbservern, inte klienten
Signals Används för att meddela andra applikationer inom webbramverket när en 

viss händelse inträffar
SSWC Evenemang om den sociala webben
Stack Overflow “Frågor och svar”-sida för programmeringsrelaterade ämnen
Statuskoder för HTTP Koder som säger en HTTP-klient vad det var för status på svaret från 

servern. Ex: “200 allt ok”, “201 resurs skapad”, “500 internt serverfel”.
The Zen of Python Ett dokument som beskriver Pythons filosofier
Tweet Ett meddelande i den sociala nätverkstjänsten Twitter
Web application 

framework 

(webbramverk)

En abstraktion av vanligt använd kod som är tänkt att underlätta och 

snabba upp utvecklandet av webbplatser, webbappar och webbtjänster.

Web service (sv. 

webbtjänst)

Ett sätt att göra information tillgänglig för olika sorters datorsystem 

(exempelvis mobiler) över webben.
Webbdagarna Branschevent för webbföretag
Webbhosting Enkelt förklarat så används webbhosting för att ge åtkomst till en 

webbplats på nätet 
WebFaction En webbhostingtjänst
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