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ROZDZIA  5.

Kluczowe zasady projektowania
interfejsów API

W pocz tkowych etapach rozwoju projekt interfejsów API stanowi sztuk .
Niemniej jednak zdobyto wystarczaj ce do wiadczenie do tego, aby opra-
cowa  warto ciow  list  b dów do unikania, a tak e zasady zapewniaj ce
powodzenie. eby w a ciwie zaprojektowa  interfejs API, konieczne b -
dzie uwzgl dnienie wi kszo ci zagadnie  poruszonych w tej ksi ce. Na
projekt maj  wp yw przyj ta strategia oraz grupa odbiorców, jak równie
zasoby biznesowe planowane do udost pnienia. Oczywi cie dla projektu
znaczenie ma te  wybrana metoda technologiczna. W tym rozdziale skon-
centrowano si  na nast puj cych trzech obszarach:

 projektowanie interfejsu API dla ró nych grup odbiorców;

 zapewnienie przegl du kwestii technologicznych;

 wyró nienie ogólnych zagadnie  projektowych.

Strategia dotycz ca interfejsów API skupia si  g ównie na utworzeniu co
najmniej jednego kana u z interfejsem API w celu u atwienia osi gni cia
przyj tych celów biznesowych. Gdy ludzie korzystaj  z interfejsu API, tak
naprawd  nie zastanawiaj  si  nad warto ci  jego samego. Zainteresowani
s  warto ci , jak  uzyskaj  za po rednictwem interfejsu, czyli zasobami
biznesowymi (produktami i us ugami) udost pnianymi za jego pomoc .
Przy projektowaniu interfejsów API próbujemy udost pni  zasoby bizne-
sowe projektantom, tak aby mogli tworzy  aplikacje zapewniaj ce warto ci
u ytkownikom ko cowym, którzy nast pnie b d  mieli mo liwo  uzy-
skania okre lonego rodzaju warto ci pozwalaj cej zako czy  cykl korzy ci
zwi zanych z interfejsem API.

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/inapst
http://helion.pl/rf/inapst


82 Rozdzia  5. Kluczowe zasady projektowania interfejsów API

Ogólnie rzecz bior c, najlepsze interfejsy API s  starannie zaprojektowane,
atwe do opanowania, z logiczn  struktur  i wewn trznie spójne. Dzi ki

temu projektanci mog  stwierdzi , jak ze wzgl dnym powodzeniem wyeli-
minowa  wszelkie niejasno ci. Interfejs API powinien by  troch  jak samo-
chód. Ka de auto wyposa one jest w kierownic  oraz peda y hamulca i gazu.
Mo esz uzna , e wiat a awaryjne, otwieranie baga nika lub radio s  tro-
ch  inne w ró nych modelach samochodów, ale do rzadko ci nale y sytu-
acja, w której do wiadczony kierowca nie wie, jak prowadzi  wypo yczony
pojazd.

Projektowanie interfejsów API
dla konkretnych grup odbiorców
Jak w przypadku dowolnej kampanii o charakterze biznesowym interfejs
API wymaga zdefiniowania grupy odbiorców. Okazuje si , e w odniesie-
niu do interfejsów API nale y rozwa y  dwie podstawowe grupy.

Projektanci (lub nawet szerzej rzecz ujmuj c, zespo y techniczne i tworz -
ce produkty) to bezpo rednia grupa odbiorców, która korzysta z interfejsu
API i buduje na jego bazie aplikacje.

U ytkownicy ko cowi to po rednia grupa odbiorców, która stosuje aplikacje
utworzone za pomoc  interfejsu API.

Aby okre li  grup  odbiorców, nale y si  najpierw zastanowi  nad sfor-
mu owaniem wizji dotycz cej interfejsu API. Pozwoli to stwierdzi , co jest
celem interfejsu. W dalszej kolejno ci mo na ustali , którzy odbiorcy spo-
ród tych ich typów skorzystaj  z interfejsu API oraz jak musi wygl da

model interakcji. Czy interfejs jest projektowany dla dzia ów, które bazuj
na informacjach z systemu ERP? Czy mo e interfejs ma by  przeznaczony dla
projektantów aplikacji dla urz dze  przeno nych, najwa niejszych 10 part-
nerów firmy, czy sprzedawców stowarzyszonych z firm ?

Przeprowad  analiz  segmentacji u ytkowników ko cowych i (lub) pro-
jektantów oraz ustal priorytety dla segmentów. Je li pocz tkowa odpowied
wskazuje na wszystkich jako odbiorców, sugerujemy troch  staranniejsze
przemy lenie tej kwestii, przynajmniej w przypadku okre lania priorytetów.

Wyzwaniem jest projektowanie zarówno z my l  o projektantach tworz -
cych interfejs API, jak i u ytkownikach ko cowych, którzy b d  stosowa
interfejs API. Zajmiemy si  teraz przybli eniem obu zagadnie .

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/inapst
http://helion.pl/rf/inapst


Projektowanie interfejsów API dla konkretnych grup odbiorców 83

Projektowanie pod k tem projektantów
Projektantów mo na podzieli  na wiele typów i podkategorii. Interfejs API
mo e by  tworzony z my l  o nielicznej, bardzo specyficznej grupie pro-
jektantów o wysokich kompetencjach u ywaj cych konkretnej technologii
lub dla ka dego na wiecie, komu firma chcia aby zapewni  dost p do
swoich zasobów biznesowych. W zwi zku z tym warto zaznajomi  si
z segmentacj  kategorii projektantów. Dzi ki temu wybór platformy tech-
nicznej stanie si  bardziej oczywisty.

Inaczej mówi c, zespo y buduj ce interfejsy API b d  zwykle zmuszone
do dokonywania wielu wyborów dotycz cych technologii. Protokó  SOAP
czy REST? Format XML czy JSON? Protokó  OAuth czy co  innego? Od-
powiedzi na te pytania b d  bardziej ni  cokolwiek innego zale ne od odbior-
ców, którzy skorzystaj  z interfejsu API. Prezentujemy jednak kilka reko-
mendacji.

Nasze rekomendacje technologiczne dla interfejsów API
Je li nie ma adnych konkretnych powodów, aby post pi  inaczej, oto
pierwsze mo liwo ci, jakie powinny zosta  obecnie wybrane przez do-
wolny zespó  tworz cy interfejs API:

 „Pragmatyczna” us uga REST na potrzeby struktury, poniewa  u atwia
opanowanie, wykorzystanie i rozszerzenie interfejsu API w wi kszym
stopniu ni  inne technologie, takie jak SOAP (w dalszej cz ci ksi ki
zostanie omówiona us uga REST i jej „pragmatyczny” wariant).

 JSON jako format danych pobieranych i zwracanych przez interfejs
API, gdy  upraszcza programistom generowanie danych i korzystanie
z nich.

 Protokó  OAuth do zabezpieczania, poniewa  zapobiega propagacji
hase  w internecie, a jednocze nie obs uguje ró ne metody uwierzy-
telniania u ytkownika ko cowego.

Je li te technologie nie s  Ci jeszcze znane, nie przejmuj si . W dalszej cz ci
rozdzia u zajmiemy si  us ug  REST i formatem JSON, a protokó  OAuth
wraz z innymi zagadnieniami zwi zanymi z zabezpieczeniami zostanie
omówiony w rozdziale 6.

Co wi cej, opisujemy te technologie jako pierwsz  opcj  wyboru, a nie ja-
ko jedyn . Nowoczesne serwery aplikacji i platformy z interfejsem API
umo liwiaj  obs ugiwanie wi cej ni  jednej takiej technologii. Na przyk ad
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zapewniaj  one interfejs API, który wspiera technologie XML i JSON, albo
udost pniaj  interfejsy API protoko u SOAP i us ugi REST.

Najlepsze procedury techniczne
zwi zane z interfejsem API firmy Tumblr

Czy chcia by  si  podzieli  jakimikolwiek najlepszymi procedurami technicznymi
zwi zanymi z interfejsem API firmy Tumblr?

Zale y nam na tym, aby interfejs API by  atwy do opanowania bez u y-
cia dokumentacji. Dzi ki temu, jak zosta y zaprojektowane stosowane
przez nas identyfikatory URI, powinno by  po prostu mo liwe przej cie
do poziomu wiersza polece .

Staramy si  tylko w nieznacznym stopniu modyfikowa  interfejs API. Jedn
z wielkich ironii losu zwi zanych z witryn  internetow  jest to, e mog
wprowadzi  w niej zmiany w dowolnym danym momencie, a z kolei
interfejs API jest wyj tkowo delikatny w tym sensie, e mo e spowodo-
wa , i  przestan  dzia a  aplikacje projektantów korzystaj cych z tego
interfejsu. Kontrola wersji to trwaj cy proces.

Derek Gottfrid, dyrektor ds. produktów w firmie Tumblr

Cho  warto zacz  od technologii REST, JSON i OAuth przy rozwa aniu zasto-
sowania interfejsu API, s  powody, aby nie decydowa  si  na te rozwi zania.

Us uga REST mo e powodowa  mniej elastyczne interakcje mi dzy klien-
tami a interfejsem API. Mog  by  dost pne lepsze metody osi gni cia po-
dobnego wyniku, bo daj ce wi ksz  efektywno .

Prostszy model obiektowy formatu JSON jest preferowany w wielu sytu-
acjach w celu zmniejszenia liczby bajtów, co poprawia wydajno  dostar-
czania bajtów za pomoc  protoko u HTTP. J zyk XML stwarza potencja
u ycia bardziej rozbudowanych znaczników i opcji semantycznych. Ponadto
w przypadku formatu XML istnieje znacznie wi cej standardów organizowa-
nia tre ci ni  dla formatu JSON. Oznacza to, e aplikacje analizuj ce oraz
inne biblioteki kodu mog  zwi kszy  efektywno  projektowania aplikacji.

Cho  protokó  OAuth znakomicie nadaje si  do zabezpieczania transakcji
interfejsu API, najlepiej dostosowany jest do potrzeb du ych grup nieznanych
projektantów, którzy próbuj  u y  interfejsu API firmy. Je li odbiorcy doce-
lowi to niewielka grupa projektantów firmy, protokó  OAuth mo e okaza  si
przesad .
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Kluczem do podj cia takich decyzji jest zrozumienie tego, kto b dzie ko-
rzysta  z interfejsu API, a tak e tego, w jaki sposób takie osoby b d  tworzy
aplikacje interesuj ce dla u ytkowników ko cowych.

Projektowanie pod k tem u ytkowników aplikacji
Im lepiej mo esz zrozumie , jaki typ dost pu jest wymagany przez u ytkow-
ników ko cowych, tym wi cej informacji uzyskasz na temat tego, co ma zo-
sta  uwzgl dnione w interfejsie API, oraz tego, jak w najwi kszym stopniu
u atwi  dost p. Firmy publikuj ce interfejsy API powinny si  zastanowi ,
czego u ytkownicy oczekuj  od ich zasobów biznesowych i jak mog  zapew-
ni  dost p, który spowoduje zwi kszenie wykorzystania interfejsu API.

Trudno w tym przypadku o generalizowanie, poniewa  cz sto nie jest oczy-
wiste, jakiego rodzaju aplikacje b d  tworzone. Poza tym mo esz tylko w za-
rysie wyobra a  sobie skrywane potrzeby u ytkowników ko cowych do-
tycz ce zasobów biznesowych. Co wi cej, je li po udost pnieniu interfejsy
API odnios  sukces, zwykle b d  stanowi  inspiracj  dla nowych pomys ów
i zastosowa , które by  mo e nie by y rozwa ane w fazie projektowania.
Dotyczy to zarówno prywatnych, jak i publicznych interfejsów API.

Na przyk ad popularne funkcje, takie jak pobieranie z serwisu Twitter
wszystkich wpisów jednej osoby (interfejs API firmy Twitter) lub tworzenie
mapy z naniesionym na niej po o eniem (interfejs API serwisu Google Maps),
mog  by  wykorzystywane z du  atwo ci , poniewa  wiele aplikacji
oferuje realizowanie tych prostych dzia a . Inne, bardziej z o one funkcje
zosta y dodane pó niej b d  okaza y si  przydatne w wyniku ci g ego
powi kszania si  bazy u ytkowników. Ko cowy wniosek jest taki, e im wi -
cej uzyskasz informacji o populacji u ytkowników ko cowych i rodzaju
wymaganych przez nich aplikacji, tym lepiej b dziesz poinformowany na
etapie decydowania o tym, jakie funkcje maj  zosta  zaoferowane jako
pierwsze.

Najlepsze praktyki
zwi zane z projektem interfejsów API
Z do wiadczenia wiemy, e w przypadku interfejsów API cz  rzeczy si
udaje, a cz  nie. W tym podrozdziale przedstawiamy kilka propozycji,
które uwa amy za solidne i najlepsze praktyki zwi zane z projektem in-
terfejsów API.
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Organizacja NPR zna swoich odbiorców
Organizacja NPR opracowa a swój program zwi zany z interfejsem API,
bazuj c na dobrej znajomo ci odbiorców docelowych. Zasadniczo z da-
lekowzroczno ci organizacji korzystaj  nast puj ce cztery grupy:

 Pracownicy organizacji NPR to najwi ksza grupa u ywaj ca interfejsu
API, która obs uguje ca  infrastruktur  serwisu NPR.org, g ówn
witryn  internetow , a tak e inne zasoby cyfrowe. Pocz tkowo inter-
fejs by  stosowany do usprawniania systemu zarz dzania tre ci  CMS
wspieraj cego witryn  internetow . Mia o to na celu umo liwienie u ycia
niestandardowych kana ów informacyjnych opracowywanych przez
dzia  redakcyjny i projektowy. Najwi ksz  korzy ci  wynikaj c  z zasto-
sowania interfejsu API by o utworzenie wielu aplikacji firmowanych
przez organizacj  NPR dla urz dze  przeno nych i innych platform.
W efekcie po up ywie nieca ego roku osi gni to 100-procentowy wzrost
liczby wy wietle  stron dla wszystkich zasobów cyfrowych.

 Stacje cz onkowskie organizacji NPR stanowi  istotne grono odbiorców.
U ywaj  one interfejsu API do pobierania tre ci i tworzenia dla swoich
spo eczno ci stron zespolonych z tre ci  o zasi gu lokalnym i ogólno-
krajowym.

 Interfejs API organizacji NPR stworzy  nowe mo liwo ci dla partnerów,
poniewa  wi za y si  z nim niskie koszty integracji. Oznacza o to, e
ju  istniej ce rozwi zania równie  by y atwiejsze do utrzymania i roz-
wijania, gdy  kana  komunikacji by  bardziej niezawodny ni  wcze niej,
kiedy rozwi zania cz sto by y obs ugiwane za pomoc  niestandardo-
wych kana ów informacyjnych XML, kana ów RSS lub innych mniej
ni  optymalnych metod.

 Czwarta grupa korzystaj ca z interfejsu API organizacji NPR to ogó  spo e-
cze stwa. Rozszerzenie interfejsu u atwi o wsparcie misji organizacji NPR,
która oferuje us ug  publiczn , a ponadto zapewni o zestaw widgetów
i narz dzi wspomagaj cych tworzenie zewn trznych witryn interne-
towych wykorzystuj cych tre  tej organizacji w innowacyjny sposób.

Odró nij w asny interfejs API
Podstawowa sprawa: dlaczego projektant powinien u y  Twojego interfej-
su API? Czym si  on ró ni od innych rozwi za ? Dlaczego nale a oby
z niego skorzysta ?
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Oto kilka mo liwych sposobów odró nienia w asnego interfejsu API:

 Dane s  unikalne, bardziej kompletne lub dok adniejsze ni  w przy-
padku interfejsu konkurencji.

 Oferowane jest lepsze wsparcie b d  atwiejszy proces rejestrowania.

 Interfejs API jest solidniejszy, bardziej niezawodny, ciekawszy albo
szybszy ni  rozwi zanie alternatywne.

 Zaproponowane warunki s  atrakcyjniejsze dla projektantów. By  mo-
e oferujesz wi kszy darmowy ruch sieciowy zwi zany z danymi lub

lepsze stawki.

Zaakcentuj to, dlaczego kto  powinien u ywa  Twojego interfejsu API, a nie
innego rozwi zania. Mo e nim by  publiczny interfejs API konkurencji,
alternatywne ród o danych lub starsza (i bardziej znajoma) metoda po-
wi zana z prywatnym interfejsem API. Mo liwe jest te  rozró nienie ofert
i elementów motywacyjnych zwi zanych z Twoim interfejsem API. Jedna
ze strategii polega na zaoferowaniu ró nych wariantów cenowych zale nych
od skali b d  typu wykorzystania. Taka strategia umo liwia pozyskanie
wi kszej liczby poziomów subskrybentów interfejsu. Cz  wywo a  in-
terfejsu API mo e by  bezp atna, a cz  mo e wymaga  dokonania p at-
no ci. Mo esz zezwoli  na darmowe u ycie interfejsu w przypadku pu-
blicznej aplikacji, natomiast pobiera  op at , gdy wykorzystywany jest on
wewn trz firmy.

Zapewnij atwo  testowania i u ywania interfejsu API
Je li Twój interfejs API jest jedn  z wielu opcji, jego potencjalni u ytkownicy
mog  po wi ci  na jego wypróbowanie tylko kilka minut. Je eli nie mog
stwierdzi  prawie natychmiastowych post pów, zainteresuj  si  czym  in-
nym. W przypadku udanych programów zwi zanych z interfejsami API
eliminowane s  wszystkie bariery odnosz ce si  do u ytkowania. Istnieje
kilka metod, które to umo liwiaj .

W odniesieniu do prywatnych interfejsów API wa ne jest zademonstrowanie
prawdziwej warto ci wynikaj cej z uruchomienia systemu lub aplikacji na
bazie interfejsu API. Na przyk ad interfejs mo e oferowa  znacznie bar-
dziej elastyczny dost p do tre ci, lepsz  ogóln  wydajno , efektywniejsze
cykle projektowania albo inn  korzy . Aby przyspieszy  proces adaptacji
interfejsu API, zidentyfikuj konkretny przypadek u ycia znacz cej aplikacji
i zadbaj o uwzgl dnienie go w rodowisku produkcyjnym. Gdy to nast pi,
mo liwe b dzie dostrojenie tego przypadku zastosowania i zaprezentowania

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/inapst
http://helion.pl/rf/inapst


88 Rozdzia  5. Kluczowe zasady projektowania interfejsów API

jego warto ci. Po wdro eniu mo liwego do zademonstrowania przypadku
u ycia atwiejsze b dzie wskazanie go jako przyk adu, który mo e zosta
wykorzystany przez innych. Ponadto projektanci, którzy zaimplementowali
ten pierwszy przypadek u ycia, u atwi  proces promowania, pod warun-
kiem e ich do wiadczenie z nim zwi zane jest pozytywne. Nie zapomnij
postara  si  o poparcie odpowiednich osób z zarz du i (lub) zespo ów za-
rz dzaj cych, aby usprawni  sobie dalsze dzia ania.

W przypadku publicznych interfejsów API jedn  z metod post powania jest
oferowanie okre lonego poziomu darmowego dost pu. Wielu projektantów
nawet nie rozwa y u ycia interfejsu, je li b dzie on zapewnia  tylko p at-
ne opcje. Na tym etapie cyklu pozyskiwania klientów projektant mo e nie
wiedzie , czy Twój interfejs spe nia jego wymagania lub czy model bizne-
sowy jego aplikacji b dzie uwzgl dnia  p atny dost p.

Programy, które odnios y sukces, sprawiaj  te , e testowanie interfejsu
API jest wyj tkowo proste i szybkie. Gdy to tylko mo liwe, zapewniaj  one
natychmiastow  satysfakcj . Projektantom wy wietlaj cym interfejs API
serwisu Twitter prezentowana jest konsola, która pozwala na b yskawiczne
testowanie. Firma Twitter idzie o krok dalej, oferuj c operacje interfejsu,
które nie wymagaj  adnego rejestrowania ani uwierzytelniania (jest to na
przyk ad operacja powi zana z publiczn  osi  czasu, umo liwiaj ca pro-
jektantom uzyskanie dost pu do ostatnich aktualizacji statusu dla wszyst-
kich publicznych u ytkowników na ca ym wiecie).

Je li warunkiem zastosowania interfejsu API jest rejestracja, udoskonal proces.
Nie jest dobrym pomys em zadawanie wi cej ni  kilku pyta  kwalifikuj -
cych lub implementowanie procesu zatwierdzania, w ramach którego musisz
skontaktowa  si  z projektantem. Zanim to nast pi, projektant mo e ju
straci  zainteresowanie interfejsem API.

Inaczej sytuacja wygl da w przypadku prywatnych interfejsów API, dla któ-
rych niezb dna jest oficjalna umowa partnerska. Im wi cej informacji mo-
esz zapewni  w celu zach cenia partnerów do zarejestrowania, tym lepiej.

Zapewnij atwo  zrozumienia interfejsu API
Najbardziej udane interfejsy API s  projektowane intuicyjnie. Prostota jest
kluczem, pewnikiem dotycz cym nie tylko tego, na co interfejs pozwala,
ale te  sposobów prezentowania funkcji projektantom. Znakomitym przy-
k adem jest interfejs API us ugi Facebook Graph. Opis tego interfejsu czyta si
jak ksi k . Aby zrozumie , jakie s  jego mo liwo ci, niezb dna jest bardzo
ograniczona dokumentacja.
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Stare powiedzenie dotycz ce projektów, które odnosi si  te  do interfej-
sów API, brzmi: „Spraw, aby interfejs by  tak prosty, jak to mo liwe, lecz
nie zbyt prosty”. Twórcy publikuj cy interfejsy API cz sto do czaj  za
wiele funkcji lub takie funkcje, które tak naprawd  s  nieodpowiednie. Na
przyk ad mieli my do czynienia z publicznymi interfejsami API zawieraj -
cymi funkcje, które przeznaczone by y wy cznie do u ytku wewn trznego
(takie jak tabele kodów wewn trznych).

Kin Lane, promotor projektantów w firmie Mimeo, twierdzi, e mniejsza
liczba funkcji b dzie korzystna dla projektu interfejsu API. „Moja rada jest
nast puj ca: prostsze znaczy lepsze. Us uga REST, format JSON czy inne
proste i zrozumia e us ugi. Nie próbujcie zbytnio komplikowa  interfejsu.
Skoncentrujcie si  na podstawowych komponentach tworz cych interfejs
API. Zróbcie jedno, ale naprawd  dobrze, a ponadto do czcie do tego prost
dokumentacj  i przyk adowe kody. S  to fundamenty interfejsu API”.

Oprócz oferowania najmniejszego, ale jednocze nie w miar  mo liwo ci
najbardziej rozbudowanego zestawu operacji kluczowe znaczenie ma te
okre lenie struktury interfejsu API w przyst pny sposób. Jest to ogromna za-
leta interfejsów API, które zgodne s  z opisanymi dalej wzorcami „pragma-
tycznej” us ugi REST. Tego rodzaju interfejsy API s  atwe do opanowania,
poniewa  prezentuj  swoje operacje w postaci zrozumia ych dla cz owieka
identyfikatorów URI, które mog  by  testowane za pomoc  prostych narz -
dzi, takich jak przegl darka internetowa.

Mo e si  wydawa , e podczas tworzenia interfejsu API nieistotne jest to,
aby cechowa  si  on intuicyjno ci , atwo ci  obs ugi i elegancj . Je li interfejs
API zapewnia odpowiedni  funkcjonalno , to czy projektanci i tak nie b d
z niej korzysta ? Mo e to mie  sens do momentu pojawienia si  konkurencji
dla interfejsu. Twórcy aplikacji s  wybredni, zadufani w sobie, a przede
wszystkim dzia aj  w po piechu. Elegancko zaprojektowany interfejs API,
którego obs uga sprawi przyjemno  projektantom, zyska zwolenników i za-
dowolonych u ytkowników w stopniu, na jaki nie pozwol  dzia ania cechuj -
ce si  mniejsz  staranno ci .

Nie rób niczego dziwnego
Wyró ni  mo na tak e inne aspekty prostoty, które mog  przyczyni  si
do u atwienia adaptacji Twojego interfejsu API. Jednym z czynników powo-
dzenia jest uczestniczenie w spotkaniach, które mog  by  ju  znane projek-
tantom.
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Jest to szczególnie wa ne w bran y zabezpiecze . Wiele interfejsów API
oferuje niestandardowe lub z o one schematy zabezpiecze , które wymagaj
od projektantów opanowania ich od podstaw, co jest znaczn  przeszkod
na drodze do decyzji o adaptacji interfejsu. Zastanów si  nad u yciem
powszechnych standardów, takich jak protokó  OAuth b d  innych ogólnie
znanych schematów zabezpiecze . Dzi ki temu nie tylko mo esz zwi k-
szy  szanse adaptacji interfejsu, ale te  zmniejszy  w asny (oraz projektantów)
nak ad pracy zwi zany z projektowaniem.

Mniej znaczy wi cej
Udane interfejsy API cz sto na pocz tku zapewniaj  absolutnie minimaln
liczb  funkcji, a pó niej z up ywem czasu i po uzyskaniu opinii stopniowo
dodawane s  kolejne.

Po pierwsze, gdy ju  udost pniono interfejs API, nie ma odwrotu. Oznacza to,
e po opublikowaniu funkcjonalno ci i zbudowaniu na ich bazie aplikacji

przez projektantów bardzo, ale to bardzo trudno wycofa  takie funkcje.
W przypadku witryny internetowej wymagane jest jedynie ukrycie funkcji.
Ograniczenie funkcjonalno ci interfejsu API wi e si  z niemi  decyzj  o dal-
szym wspieraniu funkcji do momentu, a  kworum projektantów zacznie
u ywa  nast pnej ulepszonej wersji tej funkcji lub jej iteracji. Mo e to rów-
nie  spowodowa  ryzyko problemów z aplikacjami projektantów i wyni-
kaj cego z tego ich gniewu.

Po drugie, ca kiem prawdopodobne jest to, e klienci b d  si  domaga  zmiany
rozwoju interfejsu API w innych kierunkach, ni  wcze niej sobie w ogóle
wyobra ano. Dotyczy to zw aszcza prywatnych interfejsów API, w przypad-
ku których wewn trzne zespo y projektantów maj  bli sze relacje z dostawc
interfejsów API, a tak e wi kszy wp yw. O czym  takim nieustannie si
dowiadujemy. Niezale nie od tego, czy chodzi o strategi , typ projektanta,
rodzaj aplikacji, czy o konkretn  funkcj , która okazuje si  warto ciowa, inter-
fejs API cz sto rozwija si  w innym kierunku, ni  przewidywano. W takiej
sytuacji rozpocz cie od minimalnego poziomu funkcji mo e da  mo liwo
najbardziej przejrzystego i najszybszego rozwoju produktu.

Prawdopodobnie istnieje wi cej powodów ni  podane, ale ogólnie rzecz bio-
r c, prawie zawsze dobrym rozwi zaniem b dzie rozpocz cie od mniejszej
liczby funkcji i dodawanie kolejnych w razie potrzeby. Jest to zgodne z za-
sad , która g osi, e mniej znaczy wi cej.
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Ukierunkowanie na konkretny segment projektantów
Przed zastanowieniem si  nad sposobem uruchomienia interfejsu API pomy l
o tym, kto ma by  jego odbiorc  i jakie dzia anie ma zosta  przez niego
podj te.

Jak w przypadku wszystkich dobrych programów marketingowych kam-
pania marketingowa zwi zana z interfejsem API mo e by  znacznie u a-
twiona przez ustalenie konkretnego segmentu projektantów lub aplikacji,
które maj  zosta  uwzgl dnione. Upro ci to doprecyzowanie strategii,
taktyki, zasobów i metody pomiaru skali powodzenia.

Kontaktuj c si  z firmami w trakcie uruchamiania interfejsu API, cz sto zada-
jemy nast puj ce pytanie: „Kim s  odbiorcy docelowi?”. Je li w odpowiedzi
us yszymy, e wszyscy, b dziemy zmartwieni. Podobnie je li zadamy py-
tanie: „Jakiego rodzaju aplikacje maj  zosta  zbudowane?”, b dziemy zasmu-
ceni po us yszeniu, e chodzi o wszystkie rodzaje.

Z czego to wynika? Tak naprawd  trudno stworzy  interfejs API, który spe ni
wymagania ka dego mo liwego elementu oraz przypadku u ycia. Je li
nawet otrzymano by idealny interfejs API, nie jest mo liwy skuteczny marke-
ting dla tych wszystkich segmentów.

Po cz ci atrakcyjno  interfejsu API, prywatnego lub publicznego, polega
na tym, e umo liwia on projektantom wprowadzanie innowacji w sposób,
jakiego dostawca interfejsu mo e nie przewidzie . Oznacza to, e podczas
uruchamiania interfejsu wa ne jest okre lenie oczekiwa  odno nie do tego,
jak us uga b dzie prawdopodobnie u ywana. Dzi ki temu mo liwe b dzie
zapewnienie interfejsu API, który spe ni wymagania dotycz ce przypad-
ków u ycia. Dla ka dego z nich ustal, jacy prawdopodobnie b d  odbiorcy
docelowi, a nast pnie projektuj pod ich k tem.

Po odniesieniu sukcesu w przypadku pierwszego segmentu mo esz doda
nowych partnerów, którzy z kolei umo liwi  rozszerzenie projektu o wspar-
cie ich konkretnych potrzeb. Je li uruchamiany jest publiczny interfejs API,
przeprowad  analizy dotycz ce demografii segmentów projektantów we-
d ug j zyka lub typu platformy aplikacji.

Kwestie techniczne projektu interfejsów API
W tym podrozdziale opisano kwestie projektowe natury filozoficznej i tech-
nicznej, które w du ym stopniu wp ywaj  na sposób funkcjonowania in-
terfejsu API.
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Us uga REST
Ró ne warianty us ugi REST (Representational State Transfer) to obecnie pre-
ferowana metoda tworzenia interfejsów API. Styl bazuj cy na tej us udze zo-
sta  opracowany w ramach pracy doktorskiej przez Roya Fieldinga, który
by  jednym z twórców protoko u HTTP.

Zasadniczo Fielding zaproponowa  u ycie tego protoko u do komunikacji
mi dzy komputerami. W konsekwencji us uga REST oparta jest na standar-
dzie HTTP. Korzystaj c ze sk adników protoko u HTTP, us uga dzieli prze-
strze  nazw na zestaw „zasobów” opartych na unikalnych wzorcach
identyfikatorów URI. Ponadto us uga REST stosuje standardowe metody
protoko u HTTP (GET, POST, PUT i DELETE) do odwzorowywania operacji na
bazie tych „zasobów”. Te standardowe metody dokonuj  odwzorowania
na funkcje create (utwórz), read (odczytaj), update (aktualizuj) i delete (usu ),
które s  znane generacjom programistów w postaci skrótu CRUD.

Identyfikatory URI i adresy URL: czym si  ró ni ?
W wiecie standardów internetowych identyfikator URI (Uniform Resource
Identifier) to ogólne odwo anie do „zasobu” dost pnego w sieci. Mo e to
by  bardzo konkretne odwo anie opisuj ce protokó  sieciowy, który ma
zosta  u yty do uzyskania dost pu do odwo ania w sieci, metod  zapew-
niaj c  ten dost p oraz miejsce, w którym odwo anie ma by  szukane. Na
przyk ad http://helion.pl/ksiazki/autocad-2014-pl-andrzej-pikon,ac23pl.htm to
identyfikator URI. Identyfikator mo e by  te  znacznie ogólniejszy. Jeden
z jego podzbiorów jest identyfikowany przez skrót URN (Uniform Resource
Name), który po prostu identyfikuje unikalny identyfikator obiektu.

W historii internetu termin adresu URL (Uniform Resource Locator) cz sto by
u ywany do odwo ywania si  do typu identyfikatora URI, który obej-
muje protokó  sieciowy. Z technicznego punktu widzenia takie zastosowanie
jest poprawne, ale w wiecie standardów internetowych mia o miejsce
stopniowe przechodzenie do wykorzystywania skrótu URI w przypadku
takich odwo a . W niniejszej ksi ce b dziemy si  trzyma  takiej definicji
i konsekwentnie u ywa  terminu URI.

W us udze REST identyfikator URI w unikalny sposób odwo uje si  do za-
sobu, obiektu lub kolekcji obiektów. Fielding sformalizowa  t  struktur
i zapewni  j  w postaci prostej metody projektowania interfejsu API, który
b dzie dzia a  w przypadku ka dego komputera b d  systemu operacyj-
nego. Na przyk ad program na komputerze A wymaga sprawdzenia listy
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klientów. Dysponuje on informacj  o istnieniu na komputerze zasobu zdefi-
niowanego przez identyfikator URI, w którym mo e uzyska  dost p do listy.
Wszystkie dzia ania, które mog  by  realizowane w odniesieniu do „klienta”
obiektu, takie jak usuwanie lub dodawanie, s  dost pne za po rednictwem
odsy aczy i reprezentowane jako dane XML (zgodnie z pierwotn  propozycj
Fieldinga dane XML i hipertekst s  kluczowymi elementami us ugi REST).

Obecnie prawie ka da platforma informatyczna mo e komunikowa  si
z serwerem HTTP. Najlepsze interfejsy API bazuj ce na us udze REST potrze-
buj  do dzia ania niewiele wi cej ni  podstawowej obs ugi protoko u
HTTP. Porównaj to z wcze niejszymi rozwi zaniami, takimi jak SOAP, które
do po czenia si  z serwerem wymagaj  z o onego stosu klienta.

Niestety, podobnie jak ka de z o one zagadnienie informatyczne termin REST
powoduje niejasno ci i dyskusj . Czasami u ywany jest niew a ciwie, a cza-
sami zwolennicy us ugi REST zbytnio przesadzaj  z budowaniem wia-
domo ci tego, e niepoprawne jest stosowanie go w mniej czystej formie.
W tym miejscu chcemy si  zaj  zwi zanymi z tym w tpliwo ciami.

Us uga REST w czystej formie
W swojej najczystszej formie us uga REST jest zgodna z wytycznymi zawar-
tymi w pracy doktorskiej Fieldinga, a tak e w nowszych pracach i wpisach
zamieszczonych na blogu. Centralne znaczenie dla stylu us ugi REST ma
poj cie kryj ce si  pod skrótem HATEOAS (Hypermedia as the Engine of Appli-
cation State).

Interfejs API, który przestrzega regu  HATEOAS, identyfikuje si  sam za
pomoc  kontraktu bardzo ró ni cego si  od kontraktów innych typów
interfejsów API. Zamiast definiowania listy dzia a , jakie klient mo e zre-
alizowa  w dokumencie statycznym, taki interfejs API wymaga od u ywaj -
cego go klienta wykrycia funkcji zapewnianych przez interfejs. Klient, który
korzysta z interfejsu opartego na us udze REST, czy si  najpierw z ser-
werem i wykonuje metod  GET dla g ównego identyfikatora URI. Z kolei
ten identyfikator zwraca list  dodatkowych identyfikatorów URI, które
mog  by  u ywane na potrzeby dodatkowych operacji itp.

Inaczej mówi c, klient interfejsu API REST realizuje nast puj ce czynno ci:

GET http://api.myapi.com/
Metoda zwraca dokument „powitalny”, który zawiera list  dodatko-
wych identyfikatorów URI.
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GET http://api.myapi.com/customers
Klient stwierdza, e jeden z odsy aczy w dokumencie „powitalnym”
opisuje sposób uzyskania listy klientów, dlatego wywo uje ten identy-
fikator URI (je li odsy acz ten okaza  si  niepoprawny, klient nie po-
winien go u ywa  — technologia HATEOAS wyklucza trwa e umiesz-
czanie identyfikatorów URI po stronie klienta).

POST http://api.myapi.com/customers
Klient stwierdza, e metoda GET z poprzedniego kroku zwróci a inny
odsy acz do identyfikatora URI, który mo e by  stosowany do dodania
nowego klienta, dlatego klient wywo uje ten odsy acz.

Klient nie zmienia si
Rzecz w tym, aby nigdy nie umieszcza  identyfikatora URI na trwa e,
lecz by wykrywa  go za pomoc  interfejsu API.

Innymi s owy, klient, który przestrzega wszystkich regu  us ugi REST, za-
chowuje si  dok adnie tak jak cz owiek przegl daj cy witryn  internetow ,
korzystaj c wy cznie z wy wietlanych odsy aczy (klient ignoruj cy wytyczne
HATEOAS zachowuje si  z kolei jak u ytkownik, który tworzy zak adki
dla konkretnych stron znajduj cych si  g boko w strukturze identyfikato-
rów URI witryny; w pewnym momencie takie zak adki przestan  si
sprawdza ).

Klienty i serwery zgodne z regu ami HATEOAS s  rzeczywi cie skalowalne
i rozszerzalne. Serwer mo e zmieni  posta  i funkcjonalno  interfejsu API,
a nawet usun  okre lone funkcje bez negatywnego wp ywu na klienta,
poniewa  zosta  on tak zbudowany, aby dynamicznie dostosowywa  si
do zmian po stronie serwera.

Pragmatyczna us uga REST
Je li w przesz o ci korzystano z interfejsów API REST, tre  wcze niejszego
punktu mo e brzmie  obco. Prawdopodobnie u ywano interfejsów API
REST, które wcale nie dzia aj  w sposób opisany w tym punkcie. By  mo e
zamiast stosowania jedynie odsy aczy zwróconych przez serwer przyzwy-
czajono si  do trwa ego wstawiania identyfikatorów URI. Czasami ma to
miejsce, poniewa  tak zwane interfejsy API REST wcale nie bazuj  na us udze
REST, lecz po prostu jako metod  komunikacji wykorzystuj  format JSON
lub XML za po rednictwem protoko u HTTP (wkrótce zostanie opisany
taki interfejs API).
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Cz ciej jednak jest tak, gdy  interfejsy API by y wiadomie tworzone
w innym celu. S  one zgodne z regu ami REST, lecz nie wszystkimi. Takie in-
terfejsy API s  atwe do opanowania i obs ugi, a ponadto reprezentuj  wi k-
szo  publicznych interfejsów. W odniesieniu do tych interfejsów API b -
dziemy u ywa  terminu pragmatycznej us ugi REST.

Dlaczego wiele interfejsów API zosta o zaprojektowanych w taki „pragma-
tyczny” sposób? Po cz ci wynika to z faktu, e zasady HATEOAS sta-
wiaj  programi cie po stronie klienta poprzeczk  bardzo wysoko. Progra-
mista, który nieumy lnie lub celowo trwale umie ci cie k  identyfikatora
URI w aplikacji, mo e w przysz o ci dozna  szoku, a zespó  tworz cy in-
terfejs API po stronie serwera mo e po prostu poinformowa  klienta o braku
mo liwo ci zapewnienia zgodno ci ze specyfikacj .

Takie interfejsy API mog  te  by  projektowane w ten sposób, gdy  nowocze-
sna technologia zwi zana z interfejsami API (obejmuj ca u ycie serwerów
mediacji mi dzy klientem a serwerami, które udost pniaj  interfejsy API
umo liwiaj ce ich dostawcom dynamiczne ponowne zapisywanie identy-
fikatorów URI i tre ci) sprawia, e bardziej funkcjonalne jest utrzymywanie
spójnej struktury identyfikatorów URI.

Cho  teoretycznie HATEOAS to dobra metoda w przypadku projektowania
interfejsu API, w praktyce mo e nie mie  zastosowania. Wa ne jest uwzgl d-
nienie odbiorców interfejsu API i ich mo liwych metod budowania aplikacji
bazuj cych na interfejsie, a tak e wzi cie tego pod uwag  przy podejmowaniu
decyzji projektowych. W niektórych sytuacjach HATEOAS mo e nie by
w a ciwym wyborem.

Zasady pragmatycznej us ugi REST
W wariancie pragmatycznym us ugi REST wykorzystywane s  jej najlepsze
elementy. W tym przypadku zdano sobie spraw  z tego, e programistom
zale y na jak najszybszym zaznajomieniu si  z mo liwo ciami interfejsu
API, a ponadto chc  z nich skorzysta  bez konieczno ci pisania du ej ilo ci
dodatkowego kodu.

Proponujemy nast puj ce zasady pragmatycznej us ugi REST:

Identyfikatory URI s  istotne
Dobrze opracowany wzorzec identyfikatorów URI powoduje, e inter-
fejs API jest atwy do zastosowania, poznania i rozszerzenia, tak jak
ma to miejsce w przypadku starannie zaprojektowanego interfejsu API
powi zanego z tradycyjnym j zykiem programowania. W us udze
REST w czystej postaci regu a ta jest zast powana przez HATEOAS.
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Parametry s  istotne
U yj standardowego i atwego do zidentyfikowania zestawu opcjonal-
nych operacji dla ka dego wywo ania interfejsu API.

Format danych jest istotny
Spraw, aby programi ci bez trudu mogli zrozumie , jakiego rodzaju
danych oczekuje interfejs API, jakiego typu dane zostan  przez niego
zwrócone, a tak e jak to zmieni .

Kody powrotu s  istotne
U yj kodu 404, gdy na przyk ad cie ka nie prowadzi do rzeczywistego
obiektu lub kolekcji, a nie zwracaj ogólnego kodu b du, który wymaga
w a ciwego zinterpretowania przez u ytkownika.

Wszystko inne powinno by  ukryte
Informacje o zabezpieczeniach, ograniczaniu transferu, routingu itp.
mog  i powinny by  ukrywane w nag ówkach protoko u HTTP.

Ustal przejrzyste konwencje oznaczania wersji
Czy na przyk ad identyfikator URI powinien zawiera  numer wersji
albo czy powinien on by  parametrem? Jaka wersja powinna zosta  do-
starczona w przypadku niespe nienia dowolnego z tych warunków?
Oczywi cie w tym przypadku przyjmuje si , e Twój interfejs API
w ogóle korzysta z wersji.

W szczególno ci powy sze zasady sugeruj  nast puj ce regu y dotycz ce
identyfikatorów URI:

 cie ki URI odwo uj ce si  do kolekcji obiektów powinny uwzgl d-
nia  rzeczownik w liczbie mnogiej, na przyk ad /klienci, aby odnosi
si  do zbioru wszystkich klientów.

 cie ki URI odwo uj ce si  do pojedynczego obiektu powinny zawie-
ra  rzeczownik w liczbie pojedynczej, po którym nast puje unikalny
klucz podstawowy. Na przyk ad /klienci/Bogdan odwo uje si  do klienta
z podstawowym identyfikatorem Bogdan, a /konta/123456 odnosi si
do konta o numerze 123456.

 Poprawne jest rozpocz cie identyfikatora URI od cie ki identyfikuj -
cej, takiej jak cie ka zawieraj ca numer wersji lub informacje o ro-
dowisku.

 Po cie ce identyfikuj cej w identyfikatorze URI nie powinno si  znale
nic innego, z wyj tkiem kolekcji i obiektów.
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 Zestaw standardowych parametrów zapytania powinien by  u ywany
dla kolekcji w celu umo liwienia elementowi wywo uj cemu kontro-
lowania tego, jaka cz  kolekcji zostanie udost pniona. Na przyk ad
parametr count pozwala okre li  liczb  obiektów, które zostan  zwró-
cone z du ej kolekcji, parametr start s u y do ustalenia pocz tkowego
miejsca liczenia obiektów, a parametr q reprezentuje ogólne wyszuki-
wanie w dowolnej formie obejmuj ce kolekcj  obiektów.

Sugerujemy równie  nast puj ce regu y dotycz ce obiektów:

 Pojedyncze obiekty powinny obs ugiwa  metod  GET dla odczytu,
metod  PUT dla aktualizacji i metod  DELETE dla usuwania.

 Obiekty kolekcji powinny obs ugiwa  metod  GET w celu ponownego
wczytania ca o ci lub cz ci kolekcji, a tak e metod  POST, aby doda
nowy obiekt do kolekcji.

 Pojedyncze obiekty mog  obs ugiwa  metod  POST w celu zapewnienia
mo liwo ci zmiany stanu. Za pomoc  tej metody mo esz na przyk ad
wys a  nowy dokument JSON b d  XML do obiektu w celu zmiany
okre lonych pól albo wywo a  zmian  stanu lub dzia anie bez zast -
powania ca ego obiektu.

Przyk ad: projektowanie z wykorzystaniem
pragmatycznej us ugi REST
W tabeli 5.1 pokazano interfejs API koszyka zakupów, który nie prze-
strzega konwencji us ugi REST w czystej postaci. Interfejs nie jest zgodny
ani z czystym, ani z pragmatycznym wariantem us ugi REST.

Tabela 5.1. Niew a ciwa droga do us ugi REST

Zadanie Operacja Identyfikator URI

Umieszczanie nowego
produktu w koszyku

POST http://api.zakupy.com/WstawianieNowegoProduktu

Usuwanie produktu
z koszyka

POST http://api.zakupy.com/UsuwanieProduktu

Wy wietlanie zawarto ci
koszyka

GET http://api.zakupy.com/ZawartoscKoszyka?Identyfikator
koszyka=X

Pobieranie produktu
w koszyku

GET http://api.zakupy.com/WyswietlanieProduktu?Identyfikator
koszyka=X&identyfikatorproduktu=Y

Usuwanie ca ego koszyka POST http://api.zakupy.com/UsuwanieKoszyka
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Ten interfejs API nie jest trudny w u yciu, ale konieczne jest opanowanie
poszczególnych operacji. Mo e to by  k opotliwe, je li istnieje wiele opera-
cji lub interfejs API si  rozwija. Wyobra  sobie, co by by o, gdyby oprócz
koszyka pojawi o si  50 innych typów obiektów, a wraz z nimi ca y zestaw
operacji. Z tego powodu opracowana dokumentacja interfejsu API by aby
obszerna, a ponadto wymaga aby przeszukiwania dla ka dego nowego
wywo ania dotycz cego interfejsu. Projektant mo e by  na przyk ad zmu-
szony do sprawdzenia, czy operacja InsertNewItem umieszcza jedynie pro-
dukt w koszyku, natomiast operacja InsertNewItemIntoWishlist musi zosta
u yta dla listy ycze  klienta i tak dalej a  do znudzenia.

atwiejszy do opanowania jest koszyk zakupów bazuj cy na wariancie
pragmatycznym us ugi REST, który zaprezentowano w tabeli 5.2.

Tabela 5.2. Koszyk zakupów bazuj cy na wariancie pragmatycznym us ugi REST

Zadanie Operacja Identyfikator URI

Umieszczanie nowego
produktu w koszyku

POST http://api.zakupy.com/koszyk/Nazwakoszyka

Usuwanie produktu
z koszyka

DELETE http://api.zakupy.com/koszyk/Nazwakoszyka/produkt/
Nazwaproduktu

Wy wietlanie
zawarto ci koszyka

GET http://api.zakupy.com/koszyk/Nazwakoszyka

Pobieranie produktu
w koszyku

GET http://api.zakupy.com/koszyk/Nazwakoszyka/produkt/
Nazwaproduktu

Zast powanie
produktu w ca o ci

PUT http://api.zakupy.com/koszyk/Nazwakoszyka/produkt/
Nazwaproduktu

Usuwanie ca ego
koszyka

DELETE http://api.zakupy.com/koszyk/Nazwakoszyka

Powy szy zestaw wzorców identyfikatorów URI u atwia rozszerzanie
interfejsu API za pomoc  prostych sposobów. Co na przyk ad b dzie, je li
w dowolnym momencie b d  mia y zosta  wy wietlone wszystkie koszyki
w systemie? Odpowiednie parametry zostan  dodane do identyfikatora URI
http://api.zakupy.com/koszyki za po rednictwem metody GET protoko u HTTP.

Parametry zapytania w dalszym ci gu pe ni  wa n  funkcj , czyli umo li-
wiaj  podanie dodatkowych opcji. Wyobra  sobie na przyk ad bardzo du y
koszyk zakupów, dla którego wyniki maj  by  stronicowane. Aby przyj-
rze  si  produktom o numerach od 20 do 29, mo esz u y  identyfikatora URI
podobnego do nast puj cego: http://api.zakupy.com/koszyk/Nazwakoszyka?start=

20&count=10.
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Czasami us uga REST wymaga „odpoczynku”
Us uga REST to znakomity sposób zdefiniowania interfejsu API, który jest
prosty do opanowania i rozwijania. Jednak u ycie tylko us ugi REST nie
sprawi, e interfejs API b dzie atwy do nauczenia i wykorzystania, a po-
nadto dzi ki temu nie stanie si  on automatycznie efektywny. Na przyk ad
interfejsy API REST cz sto s  projektowane do obs ugi da  w bardzo
precyzyjny sposób, co powoduje pojawienie si  wielu ró nych zasobów,
które przetwarzaj  specyficzne typy da . W rezultacie do zbudowania po-
jedynczej strony na urz dzeniu przeno nym mo e by  potrzebnych wiele
osobnych da  interfejsu API. Poniewa  ka de takie danie pochodz ce
z urz dzenia przeno nego zajmuje wiele czasu i wp ywa na wykorzysta-
nie energii baterii, drobiazgowy interfejs API zmniejsza wydajno  i ma
wp yw na komfort pracy u ytkownika.

Mo liwe jest jednak zaprojektowanie efektywniejszego interfejsu API bez
ca kowitego rezygnowania z us ugi REST. Na przyk ad mog  zosta  utwo-
rzone metazasoby wy szego poziomu, które w ramach jednego zasobu -
cz  kilka zasobów ni szego poziomu. Inna metoda jest okre lana mianem

dania masowego. Aby na przyk ad pobra  jednocze nie 10 elementów
z interfejsu API REST, wy lij jedno danie HTTP zawieraj ce list  identyfi-
katorów URI, a nast pnie zwró  kolejno wszystkie odpowiedzi tak, jakby
ka da z ich dziesi ciu zosta a wygenerowana osobno.

Porównanie formatów XML i JSON
Pocz tkowo w przypadku interfejsów API REST faktycznym standardem
by  format XML. Nawet obecnie istnieje wiele sensownych scenariuszy,
w których format XML jest w a ciwym wyborem. Jako model danych format
ten zosta  u yty do stworzenia standardowych sk adni opisuj cych niektó-
re z najbardziej z o onych zbiorów danych na wiecie, obejmuj cych kon-
trakty terminowe i polisy ubezpieczeniowe. Twórcy kodu XML mog  de-
finiowa  sk adni  umo liwiaj c  pobieranie modeli informacji z ró nych
obszarów, czenia ich w jeden z o ony dokument bez obaw, e wyst pi
mi dzy nimi konflikt, sprawdzania poprawno ci ca o ci za pomoc  standar-
dowej technologii oraz transformowania i edytowania z wykorzystaniem
zaawansowanych narz dzi. Firmy z bran , które wymagaj  tak du ych
mo liwo ci, naprawd  nie mog  si  obej  bez formatu XML.

Wi kszo  interfejsów API ci gle korzysta z do  prostych j zyków progra-
mowania, dlatego format JSON (JavaScript Object Notation) b dzie znacznie
atwiejszy w u yciu dla programistów po obu stronach interfejsu API.
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Format JSON zosta  opracowany przez Douglasa Crockforda, czyli jedn
z osób zwi zanych z pocz tkami j zyka JavaScript. Crockford zdecydowa
si  na stworzenie j zyka definicji danych obejmuj cego niewielki podzbiór
elementów j zyka JavaScript, który wype nia luk  mi dzy obiektami j zy-
ków programowania i technologiami internetowymi. Zapewniaj c atwo
analizy i translacji, format JSON sta  si  popularn  platform  dla interfej-
sów API, gdy  bez trudu mo e si  komunikowa  z serwisami interneto-
wymi i aplikacjami dla urz dze  przeno nych, które zwykle s  tworzone
za pomoc  j zyka JavaScript. Ponadto format JSON jest znacznie zwi lej-
szy ni  format XML. Od momentu pojawienia si  formatu JSON opracowa-
no analizatory sk adni i generatory JSON dla wi kszo ci j zyków progra-
mowania. Obecnie obs uga formatu JSON stanowi standardowy element
wielu rodowisk. Poniewa  format JSON zosta  zaprojektowany jako pod-
zbiór j zyka JavaScript, obiekty JSON z atwo ci  mog  by  przekszta cane
w obiekty wi kszo ci j zyków programowania bez konieczno ci dodatkowe-
go analizowania kodu przez programist . Inaczej sytuacja przedstawia si
w przypadku formatu XML, który oferuje z o ony i bogaty w mo liwo ci
model danych, zmuszaj c programistów do konwersji nawet niewielkich
dokumentów XML do postaci obiektu i odwrotnie. Format XML zwi ksza
równie  z o ono  mechanizmów analizowania sk adni, wprowadzaj c
przestrzenie nazw, atrybuty, warianty kodowania tekstu itp.

Wi cej informacji o us udze REST i formacie JSON

Tre  oryginalnej rozprawy dotycz cej us ugi REST dost pna jest pod
adresem http://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm.

Specyfikacj  formatu JSON mo na znale  pod adresem http://json.org/.

Kontrola wersji i projekt interfejsu API
Decyzja dotycz ca tego, czy interfejs API ma mie  numer wersji, czy ma
by  pozbawiony wersji, stanowi wa n  kwesti  projektow , poniewa
aplikacje budowane na bazie interfejsu zale  od okre lonych funkcji
dzia aj cych w konkretny sposób. Oznacza to, e interfejs API jest „uciele nie-
niem” kontraktu mi dzy organizacj  publikuj c  a projektantem. W miar
pojawiania si  nowych wersji interfejsu API kontrakt ten powinien pozo-
sta  w niezmienionej postaci. Fakt ten wymaga rozwa enia w kontek cie
ci g ych da  u ytkowników dotycz cych aktualizacji funkcji oraz we-
wn trznych mo liwo ci firmy i ch ci wspierania na bie co starszych zesta-
wów funkcji. Zespo y projektuj ce interfejsy API s  zwykle niewielkie i maj
ograniczone mo liwo ci obs ugiwania nowych wersji. Projektanci nieustannie
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oczekuj  nowszych i bardziej rozbudowanych wersji interfejsu API, nato-
miast u ytkownicy ko cowi spodziewaj  si  ulepszanych aplikacji. Rze-
czywisto  jest taka, e zespó  projektowy mo e jednocze nie obs ugiwa
tylko kilka wersji.

Istnieje wiele ró nych metod rozwi zania tych problemów. Chcemy za-
proponowa  jedn  z nich, która sk ada si  z trzech nast puj cych drobnych
kroków:

 W jakim  miejscu, które jest widoczne dla ka dego klienta lub wywo-
ania interfejsu API, do cz wersj  1. (przewa nie informacja ta jest

uwzgl dniana w cie ce identyfikatora URI).

 Ka dorazowo po zmodyfikowaniu interfejsu API za wszelk  cen  próbuj
unika  ci g ego zwi kszania numeru wersji a  do wersji 2.

 Rozwa  pomini cie informacji o wersji w identyfikatorze URI b d
parametrze, aby wskaza  interfejsowi API, e ma skorzysta  z pierwszej
lub najnowszej wersji.

W przypadku tego rozwi zania identyfikowane s  dwie kwestie. Po pierwsze,
jest to konieczno  intensywnej pracy w celu zachowania w niezmienionej
postaci kontraktu interfejsu API. Kontrakt mo e by  modyfikowany w spo-
sób, który nie wp ywa na dzia anie istniej cych aplikacji. Aby jednak wpro-
wadzi  zmian , która mo e spowodowa , e aplikacje przestan  dzia a ,
niezb dne b dzie jawne zaplanowanie takiej sytuacji. Po drugie, jest to
zdanie sobie sprawy z tego, e czasami w okresie dost pno ci interfejsu
API konieczne oka e si  przyznanie do pope nienia b du, co b dzie wyma-
ga  rozpocz cia od nowa z wykorzystaniem wersji o numerze 2.

Takie rozwi zanie zapewnia te  elastyczno  zmiany kontroli wersji, gdy za-
istnieje taka potrzeba. Je li jednak projektant nie zmieni numeru wersji w swoim
kodzie, jego dania w dalszym ci gu b d  obs ugiwane bez zak óce .

Alternatywnie dla interfejsu API mo esz opracowywa  strategi  dotycz c
wersji, a ponadto rozwa a  nast puj ce kwestie:

 Czy numer wersji z o ony jest z trzech lub czterech cyfr?

 Czy numer wersji zmienia si  ka dorazowo po wprowadzeniu nowej
wersji interfejsu API?

 Czy w okresie istnienia interfejsu API albo firmy numer wersji b dzie
mie  kiedykolwiek posta  dwucyfrow ?

 Czy numer wersji oparty jest na dacie ostatniej modyfikacji interfejsu
API?
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Je li rozpatrujesz powy sze zagadnienia, prawdopodobnie dokonujesz
niew a ciwego wyboru. Takie rozwi zania mog  si  sprawdzi  w przypadku
aplikacji lub systemów, które maj  posta  bardzo ma ej, kontrolowanej
dystrybucji. W odniesieniu do publicznych i prywatnych interfejsów API
mog  jednak e spowodowa  mnóstwo problemów.

Zapami taj, e interfejs API to kontrakt. Publikuj c interfejs API
i tworz c jego dokumentacj , sk adasz równie  obietnic  tego, e
bez wcze niejszego powiadomienia nie spowodujesz, i  istniej ce
aplikacje przestan  dzia a .

Numer wersji przekazuje zasadniczo nast puj c  informacj : „Prosz  za-
ko czy  korzystanie ze starego kontraktu i przej  na nowy”. Informuje on
te  jednak o tym, e stary kontrakt jest nadal wa ny. Opublikowanie nowej
wersji ka dorazowo b dzie wymaga  nak adu pracy od osób u ywaj cych
interfejsu API, co nie b dzie dla nich powodem do zadowolenia. Bez w t-
pienia cz  z tych osób nigdy nie przejdzie na now  wersj , a to b dzie
oznacza , e ich aplikacje przestan  dzia a , gdy w ko cu wy czysz ob-
s ug  starej wersji interfejsu API.

Z kolei im d u ej mo esz korzysta  ze zautomatyzowanego testowania re-
gresyjnego w celu upewnienia si , e nigdy nie by o konieczne zwi ksza-
nia numeru wersji, tym mniej czasu po wi cisz na omawianie z klientami
kwestii kontroli wersji. Oznacza to tak e, e niezb dne b dzie wspieranie
starszego kodu i zautomatyzowanych testów do momentu zaprzestania
obs ugi starszej wersji.

Zastanawiaj c si  nad sposobem obs ugi kontroli wersji, spróbuj odpo-
wiedzie  na nast puj ce pytania:

 Co si  stanie ze starszymi wersjami?

 Co si  stanie z aplikacjami zaprojektowanymi na bazie starszych wersji?

 Czy nowe wersje obs uguj  wszystkie funkcje starszych aplikacji albo
czy klienci u ywaj cy interfejsu API musz  zaktualizowa  swoje apli-
kacje, aby mie  mo liwo  korzystania z nowszych wersji?

 Czy dysponujesz planem minimalizowania liczby sytuacji, w których
prosisz projektantów o aktualizowanie lub zmienianie wersji?

 Ile mo esz utworzy  wyj tkowych wersji dla „szczególnych” partnerów?
Jaki jest koszt obs ugi zwi zany z tak  decyzj ?

Strategia opracowywana pod k tem wycofywania starych wersji interfejsu
API b dzie mie  wp yw na strategi  dotycz c  kontroli wersji. U ytkownicy
interfejsu b d  bardziej zadowoleni, je li udost pnisz przejrzyste regu y
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okre laj ce, przez jaki czas b dzie wspierana przestarza a wersja, zamiast
przes ania jedynie tydzie  wcze niej powiadomienia o zamiarze wy czenia
starej wersji lub wprowadzenia wielu zmian. Wcze niejsze przedstawienie
takiej strategii wycofywania wersji przyczyni si  do zdobycia zaufania i za-
ch ci do adaptacji interfejsu API.

Godne uwagi jest to, e strategie zwi zane z kontrol  wersji b d  inne
dla publicznych i inne dla prywatnych interfejsów API. W przypadku tych
pierwszych spo eczno  projektantów to prawdopodobnie du a grupa po-
tencjalnie nieznanych twórców aplikacji. Bardzo trudne mo e si  okaza  zro-
zumienie ich potrzeb, oczekiwa  i mo liwo ci dostosowania do zmian wpro-
wadzonych w interfejsie API. Jednak w przypadku prywatnych interfejsów
API zespo y korzystaj ce z interfejsu s  zwykle ze sob  bli ej powi zane,
bardziej przygotowane na dokonywane w nim zmiany, bardziej elastycz-
ne, a cz sto motywuj ce do rozwijania interfejsu. Projektanci prywatnych
interfejsów API mog  nie wymaga  wcze niej czasu na przygotowanie do
nowych wersji. Mog  oni nawet wcale nie potrzebowa  wielu wersji.

Zastosowanie warstwy mediacji
Zmiana wersji interfejsu API nie musi by  bolesna dla u ytkowników lub
uci liwa dla systemów. Technika nazywana mediacj  mo e ograniczy  nie-
które trudno ci towarzysz ce niezb dnym zmianom wersji. Jest to mo liwe,
poniewa , tak jak wcze niej wspomniano, interfejsy API s  zwykle oparte
na samoopisuj cych si  formatach danych. Bez u ycia jakiegokolwiek specjal-
nego kodu warstwa umieszczona mi dzy klientem interfejsu API a ko -
cowym serwerem API mo e transformowa  ka de danie i odpowied  ze
starej do nowej wersji, co nie wymaga wprowadzania adnych zmian na
serwerze.

W jaki sposób mo esz udost pnia  ró ne wersje tego samego interfejsu API
i zarz dza  nimi albo dokonywa  „mediacji” (lub transformacji) zawarto ci
i sk adni interfejsu API?

Alternatywne rozwi zania obejmuj :

 obs ug  wielu interfejsów API (uci liwe);

 jak najd u sze wstrzymywanie si  z now  wersj  i obj cie klientów mo-
delem typu „jedna wielko  pasuje do wszystkiego” (bardziej uci liwe);

 zapewnienie mo liwo ci mediacji lub warstwy, która pozwala doko-
nywa  transformacji mi dzy w a ciwo ciami interfejsu API, takimi jak
protokó , dane, wersja i dane uwierzytelniaj ce.
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U ycie warstwy mediacji wraz ze strategi  zamiast logiki biznesowej (wi -
cej na ten temat napisano w dalszej cz ci rozdzia u) mo e u atwi  prac
w przypadku kontroli wersji (a tak e niektórych innych kluczowych kwestii,
takich jak zabezpieczenia, ograniczenie transferu itp.).

Cho  jest to przydatna technika, to je li zmiany powoduj  nowe b d  zmie-
niaj ce si  elementy odpowiedzi, mediacja mo e nie uchroni  skutecznie
projektantów aplikacji przed modyfikacjami w interfejsie API.

Skok na g bok  wod : rezygnacja z wersji
W praktyce wi kszo  interfejsów API korzysta z kontroli wersji, aby ochroni
ich klientów przed rozwijaj cym si  interfejsem API (projektanci nie lubi
interfejsów, które ca y czas si  zmieniaj ; dotyczy to nawet tych najbardziej
znanych). Z kolei bardzo atwo mo na przesadzi  z kontrol  wersji, na skutek
czego obs uga powi kszaj cej si  listy wersji mo e by  bardzo utrudniona
i czasoch onna. Na przyk ad interfejs API firmy Netflix obs uguje telewizory
z technologi  WiFi, które powi zane s  z niezwykle specyficzn  wersj  te-
go interfejsu. Takie powi zanie czasami umieszczone jest w oprogramowaniu
sprz towym telewizora, a ponadto nie umo liwia wprowadzania zmian.
Oczywi cie wi kszo  osób kupuje telewizory z zamiarem u ytkowania
ich przez 7 – 10 lat. Oznacza to, e interfejs API, do którego odwo uje si  tele-
wizor, musi pozosta  w niezmienionej postaci przez taki okres. Je li w ramach
rozwoju interfejsu API firma Netflix ka dego roku b dzie publikowa  jego
nowe wersje, ostatecznie mo e si  okaza , e b dzie wspiera  tuzin lub wi cej
wersji interfejsu API! Taki model obs ugi jest niemo liwy do utrzymania
i z pewno ci  spowoduje wiele przestojów rodowiska produkcyjnego.

Innym rozwi zaniem jest d enie do ca kowitego zrezygnowania ze sto-
sowania wersji interfejsu API. Aby to osi gn , wymagana jest du a dys-
cyplina i dalekowzroczno .

Cho  trudno podo a  zwi kszaj cemu si  zapotrzebowaniu, z jakim ma do
czynienia wi kszo  interfejsów API, jest to mo liwe. Ponadto jest to cel warty
osi gni cia, poniewa  oferuje wiele korzy ci. Wspó u ytkowany system
bazowy jest preferowany w przypadku zwi kszaj cej si  liczby odr bnych,
lecz podobnych systemów. Dotyczy to szczególnie interfejsów API u y-
wanych przez du  liczb  partnerów dostarczaj cych urz dzenia, z których
cz  mo e nie zapewnia  mo liwo ci aktualizowania. Oznacza to, e ta-
kie urz dzenia zawsze mog  wskazywa  na t  sam  wersj  interfejsu API.
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Interfejs API bez wersji organizacji NPR

Od pocz tku swojego pojawienia si  w 2007 r. prywatny interfejs
API organizacji NPR pozbawiony by  wersji. W 2008 r. udost pniono
interfejs w wersji publicznej, dla którego równie  nie zastosowa-
no wersji. Wszystkie aplikacje utworzone na bazie tego interfejsu API
cechuj  si  znakomit  stabilno ci . Poza tym w ich przypadku
mo na mie  pewno , e interfejs API b dzie nadal rozwijany bez
negatywnego wp ywu na aplikacje.

Oto kilka kluczowych zasad, o których trzeba pami ta  przy rozwa aniu
tego rozwi zania:

 Dodawanie nowych funkcji do interfejsu API nie wymaga zwykle no-
wej wersji. Z tego wzgl du stosuj nast puj c  zasad : Lepsza jest nie-
kompletno  ni  niedok adno . Zasada ta sugeruje, e nale y zrezy-
gnowa  z funkcji w interfejsie API, je li przewiduje si  spore szanse na
to, i  b d  one wymaga  modyfikacji.

 Je eli to mo liwe, projekt identyfikatorów URI i formaty odpowiedzi
powinny by  ogólne. Dla przyk adu zamiast zwracania w wyniku
pola o nazwie prywatny_numer_telefonu utwórz pole numer_telefonu i do-
daj atrybut, który wyszczególnia typ (w tym przypadku by by to typ
type="dom"). Sprawi to, e dodawanie numerów telefonu dla nowej lo-
kalizacji lub usuwanie prywatnego numeru telefonu nie wp ynie na
projekt i struktur  interfejsu API.

 Istnieje tendencja polegaj ca na przypisywaniu interfejsowi API roli
ogólnego potoku dystrybucji, który w równym stopniu spe nia cele
wszystkich klientów. Zale nie od wymaga  u ytkowników interfejsu
API co  takiego mo e utrudni  utrzymanie stabilnego modelu interfejsu.
Je li nak ad pracy zwi zany z utrzymywaniem logiki biznesowej dla
zbyt wielu urz dze  jest za du y, sensowne b dzie utworzenie nie-
standardowych punktów ko cowych API dla poszczególnych urz dze
(a nawet dla ka dego dania). Dzi ki temu urz dzenia b d  trakto-
wane w ró ny sposób, a ponadto mo liwe b dzie unikni cie koniecz-
no ci u ycia wersji dla podstawowego interfejsu API podczas dodawania
nowych funkcji w celu obs ugi konkretnego urz dzenia.

 Przewa nie mniejsze spo eczno ci projektantów blisko powi zane z do-
stawc  interfejsu API (na przyk ad wewn trzne zespo y projektantów
tworz cych oprogramowanie dla urz dze  przeno nych) s  znacznie
„odporniejsze” na zmieniaj cy si  interfejs. Oznacza to, e przy rozwa a-
niu interfejsu API bez wersji kluczowe znaczenie ma okre lenie grupy
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docelowej. W przypadku interfejsu API, takiego jak Google Maps, niemal
niemo liwe jest wprowadzanie zmian bez kontroli wersji z powodu
ogromnej liczby nieznanych projektantów, którzy z niego korzystaj .

Zalet  interfejsu API bez wersji jest to, e nie jest wymagana obs uga wielu
wersji systemu lub zapewnianie zgodno ci wstecz. Wyzwaniem zwi zanym
z takim interfejsem jest wymuszanie przez niego wcze niejszego rozwa enia
w szerszym zakresie mo liwo ci adaptacji. Ponadto mo e by  konieczne
podj cie niewygodnych decyzji, takich jak wstrzymanie funkcjonalno ci, które
mog  by  przydatne. Obs uga interfejsu API bez wersji jest cz sto atwiejsza
do uzyskania w przypadku prywatnych interfejsów API ni  w przypadku
publicznych.

Projektowanie infrastruktury
dla interfejsów API
W tym podrozdziale skoncentrujemy si  na kwestiach projektowych zwi -
zanych z infrastruktur , które obejmuj  mo liwo  skalowania, buforowanie
i ograniczanie transferu.

Jak du a powinna by  infrastruktura interfejsów API? Podstawowa zasada
brzmi: Projektuj pod k tem wymarzonej grupy odbiorców, ale uwzgl d-
niaj oczekiwane obci enie. W przypadku niewielu programów zwi zanych
z interfejsami API dzienna liczba da  w ci gu nocy zwi ksza si  z zera
do 500 milionów. Nierozs dne b dzie danie od zarz du zapewnienia
du ego bud etu, je li wcze niejsze poniesienie wysokich kosztów nie jest
uzasadnione ewidentnym przypadkiem biznesowym lub mocnym dowodem
na to, e interfejs API b dzie wymaga  skalowania. Nawet us uga Twitter
w pocz tkowym etapie funkcjonowania mia a wiele problemów ze skalo-
waniem (doprowadzi y one do mnóstwa przestojów), ale by a ona tak
bardzo fascynuj ca i unikalna, e u ytkownicy nie narzekali, gdy system
okaza  si  niestabilny.

Centrum danych czy chmura?
Zwi kszaj ca si  liczba nowych witryn internetowych i interfejsów API
dzia a z wykorzystaniem skalowalnej platformy us ugi chmury, któr  najcz -
ciej jest platforma Amazon EC2. W przypadku takiej platformy wielko

pocz tkowej bazy sprz towej jest nieistotna, poniewa  mo e ona by  szybko
skalowana w gór  lub w dó  stosownie do potrzeb (czasami odbywa si  to
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dynamicznie, zale nie od sposobu skonfigurowania platformy). Wi kszo
dostawców interfejsów API b dzie sobie znakomicie radzi , uruchamiaj c
swoje systemy w us udze chmury. Przewa aj ca liczba najwi kszych do-
stawców interfejsów API (na przyk ad Google, Yahoo! i Facebook) rezy-
gnuje z centrów danych i stosuje sprz t, którym bezpo rednio zarz dza.

Niektóre firmy maj  skonfigurowane centra danych i bardzo specyficzne
wymagania dotycz ce opó nienia lub zgodno ci z wynikami audytu, które
mog  zosta  spe nione tylko przez zapewnienie fizycznego dost pu do
sprz tu wykorzystywanego przez interfejs API do dzia ania. W przypadku
opó nienia najwi kszy problem wielu dostawców interfejsów API ma
zwi zek z fizyczn  odleg o ci  mi dzy serwerem a klientem. Z tego w a nie
powodu cz  dostawców bazuje na sieciach dostarczania tre ci CDN
(Content Delivery Network). W celu poradzenia sobie z opó nieniem stosuje
si  równie  buforowanie.

Strategie buforowania
Z punktu widzenia systemów szybciej zawsze oznacza lepiej. Buforowanie
mo e skróci  czasy odpowiedzi. Je li interfejs API jest powolny, korzysta-
j ce z niego aplikacje tak e b d  dzia a  wolno. Je eli aplikacje nie maj
du ej wydajno ci, u ytkownicy ko cowi z wi kszym prawdopodobie -
stwem poszukaj  lepszych i szybszych opcji. W wiecie internetowym d ugie
czasy adowania to jedna z podstawowych przyczyn opuszczania witryn
przez internautów. Nie inaczej sprawa wygl da w wiecie urz dze  prze-
no nych. Buforowanie to jeden ze sposobów zmniejszenia skali cz ci pro-
blemów z wydajno ci .

Pami taj o tym, e obecnie u ywane platformy interfejsów API s  z o one
z warstw, z których ka da dysponuje pami ci  podr czn . Warstwa mediacji
interfejsu API mo e buforowa  gotowe odpowiedzi interfejsu w pobli u
„granicy sieci”, a serwer aplikacji mo e zawiera  warstw  buforuj c  na
potrzeby odpowiedzi interfejsu oraz warstw  s u c  do buforowania wy-
ników z bazy danych itp. Sieci CDN, takie jak Akamai, równie  pe ni  swoj
funkcj . Interfejsy API z tre ci  cz sto b d  zwraca  odno nik do tre ci,
która z kolei przechowywana jest w sieci CDN.

Oczywi cie w zale no ci od tre ci zmienna jest z o ono  buforowania. Strona
z prognoz  pogody mo e by  buforowana w prosty sposób. Prognozy
rzadko aktualizowane s  cz ciej ni  raz na minut . Z kolei buforowanie
serwisu Twitter jest znacznie trudniejsze, poniewa  ka dy u ytkownik wy-
wietla inny strumie . Infrastruktura tego serwisu zawiera wiele warstw
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buforowania, które dynamicznie dopasowuj  si  do postaci za danej
tre ci. Cho  w przypadku wpisu w serwisie Twitter dotycz cego Kanyego
Westa lub Ashtona Kutchera pami  podr czna jest utrzymywana przez
d u szy czas z powodu liczby osób, które go daj , dla ka dej z tych
gwiazd osie czasu s  unikalne.

Oto kilka ogólnych rad dotycz cych buforowania interfejsów API:

Najpierw dokonaj pomiaru
U ywana infrastruktura rejestrowania informacji b d  analizowania
interfejsów API powinna umo liwi  stwierdzenie, jakie wywo ania
interfejsu API s  najpopularniejsze, a jakie maj  najd u szy czas.
W pierwszej kolejno ci zakresem buforowania nale y obj  najwolniej-
sze i najcz ciej u ywane wywo ania interfejsu API zwracaj ce wynik,
który nie zmienia si  zbyt cz sto.

Nie zapomnij o uniewa nianiu
Najtrudniejszym elementem buforowania nie jest podejmowanie de-
cyzji o tym, co ma by  buforowane, lecz okre lenie czasu, przez jaki
proces ten ma trwa , a tak e ustalenie momentu uniewa nienia bufo-
rowania. W tym przypadku konieczne jest uwa ne planowanie i testo-
wanie. Czy tre  w pami ci podr cznej b dzie uniewa niana na pod-
stawie znacznika czasu w odpowiedzi? Czy mo liwe jest u ycie sta ego
czasu? Czy jedno wywo anie interfejsu API (na przyk ad PUT lub DELETE)
mo e uniewa ni  pami  podr czn ?

Monitoruj dzia aj c  pami  podr czn
Nieefektywna pami  podr czna z niskim wska nikiem trafie  nie
wp ynie pozytywnie na wydajno , a nawet mo e j  pogorszy .

Do wiadczenie firmy AccuWeather
w zakresie globalnego dostarczania interfejsu API

Z jakimi problemami mia a do czynienia firma AccuWeather w procesie
globalnego dostarczania interfejsu API?

Lokalizacja. Interfejs API oferujemy w 37 ró nych j zykach. T umaczenie
obejmuje nawet poprawny styl dla konkretnego rynku lokalnego.

Wydajno  i czas odpowiedzi to wa ne kwestie dla klientów globalnych.
Ostatnio przekroczyli my miliard wywo a  interfejsu API dziennie.
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Przy globalnym dostarczaniu istotne s  kwestie zwi zane z buforowaniem,
a zw aszcza optymalizowanie pami ci podr cznej pod k tem odpowied-
niego poziomu szczegó owo ci systemu GPS. Nie jest konieczneponowne
korzystanie z magazynu danych w celu uzyskania danych pogodowych
na przesadnym poziomie szczegó owo ci systemu GPS.

Regu y biznesowe s  odmienne w ró nych obszarach geograficznych. Nasza
marka wymaga w a ciwego t umaczenia w ka dym segmencie (na przy-
k ad przedrostek accu- mo e mie  ró ne znaczenia na rynku lokalnym).

Wyj tkowym wyzwaniem mo e by  te  wspieranie projektantów z ca ego
wiata. Dok adamy wszelkich stara , aby nasze materia y by y w równym

stopniu przejrzyste dla projektantów pos uguj cych si  ró nymi j zykami.

Chris Patti, dyrektor ds. technologii, firma AccuWeather

Kontrolowanie ruchu sieciowego generowanego
przez interfejsy API
Ograniczanie transferu to mechanizm kontroli zastosowany przez w a ci-
cieli interfejsów API w celu zapobiegni cia przeci eniu systemu przez
ruch sieciowy zwi zany z danymi interfejsu API, a tak e powi zania wy-
korzystania interfejsu z konkretnymi wynikami biznesowymi. Istniej  ró -
ne podkategorie limitów transferu. Okazuje si , e ca e zagadnienie jest
ci le powi zane z ogólnym zarz dzaniem ruchem sieciowym. Wszystkie

dost pne opcje zostan  omówione w rozdziale 8.

Zanim jednak przejdziemy do szczegó ów technicznych, wa ne jest wyja nie-
nie, jak ograniczenia transferu na poziomie biznesowym, które s  okre lane
mianem przydzia ów, wp ywaj  na projekt interfejsu API.

Przydzia  to limit transferu, który powi zuje wynik biznesowy z konkretn
liczb  transakcji. Celem przydzia u jest utrzymanie strategii biznesowej po-
wi zanej z wykorzystaniem interfejsu API. Na przyk ad w serwisie Twitter
projektanci aplikacji mog  sprawdza  swoje osie czasu od 150 do 350 razy
w ci gu godziny, zale nie od bie cego stanu infrastruktury serwisu. Oso-
by, które przekrocz  ten przydzia , otrzymaj  komunikat o b dzie. Cz stym
zastosowaniem przydzia u jest podzia  projektantów na segmenty, z któ-
rych ka dy ma inny przydzia , a tym samym odmienne powi zanie z in-
terfejsem API. Powszechn  sytuacj  jest na przyk ad oferowanie dost pu
do interfejsu API z niewielkim przydzia em dowolnemu projektantowi,
który za o y konto. Aby jednak uzyska  wy szy limit transferu, niezb dna
b dzie dodatkowa weryfikacja, a nawet op ata.
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Podobnie jak w przypadku sprz tu i infrastruktury konieczno  zastosowania
przydzia u ma wiele wspólnego z w a ciwo ciami skalowania i wykorzy-
stania. Pytania przewodnie brzmi : „Jak warto ciowe s  moje informacje?
Co si  stanie, gdy interfejs API odniesie ogromny sukces?”. Na przyk ad
niektóre interfejsy API z tre ci  s  w pe ni otwarte, nie daj  adnego
uwierzytelniania u ytkowników, dlatego te  musz  by  chronione przed
zbyt du ym ruchem sieciowym. Serwis Twitter wymaga limitu transferu
z powodu prawdopodobie stwa tego, e u ytkownicy mog  sprawdza
swoje osie czasu 1000 razy na sekund . Infrastruktura nie jest w stanie przyj
tak du ego ruchu sieciowego.

Oczywi cie mo liwe jest zrezygnowanie z przydzia ów. Czasami s  one
stosowane w sposób karny, przez co us uga staje si  prawie niezdatna do
u ycia. Na skutego tego utrudnione staje si  testowanie us ugi. Ostatecznie
projektanci mog  z niej zrezygnowa . Zach camy do pewnej elastyczno ci.
Bez w tpienia transfery zwi kszaj  si , gdy projektanci testuj  swoje apli-
kacje. Mechanizm obci ania op at  projektantów za transfery wi ksze ni
normalnie mo e u atwi  zarz dzanie takimi daniami.

Nie zapomnij o tym, e przydzia y s  te  korzystne w przypadku prywat-
nych interfejsów API (nawet w obszarze chronionym przez korporacyjn
zapor  firewall), poniewa  mog  by  pomocne w zmniejszaniu ryzyka. Na
przyk ad przedsi biorstwo mo e rozwa a  udost pnienie cz ci swoich
„klejnotów koronnych” jako interfejsu API, aby przyspieszy  tworzenie przy-
sz ych produktów biznesowych. Jednak e te „klejnoty” bazuj  na kosztownej
i kluczowej dla firmy infrastrukturze. Wdra aj c przydzia y, zespó , który
jest w posiadaniu interfejsu API, ma mo liwo  udost pnienia tre ci lub
us ugi na potrzeby wprowadzania wewn trznych innowacji przy jednocze-
snym zmniejszaniu ryzyka wyst powania wewn trznych problemów oraz
ograniczaniu zagro enia w postaci nieprzyjemnego spotkania z zespo em
ds. operacyjnych firmy! Inaczej mówi c, efektywne u ycie przydzia ów
mo e pomóc wewn trznemu zespo owi rozwijaj cemu interfejs API w za-
pewnieniu przedsi biorstwu elastyczno ci internetu.
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