
"And now for something completely different..."
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Jáchym Čepický

OpenGeoLabs
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Jáchym Čepický
Lesní inženýr
Programování open source GIS (cca 2002)
GISMentors.cz, OpenGeoLabs s.r.o., OSGeo.org/cz
PyWPS, GRASS, OpenLayers, ...
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GIS ↔ IT
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Zadavatel: Land Information New Zealand - LINZ
Whenua - LINZ geodata storage system with history tracking support.
https://github.com/linz/whenua

1. krok - nadesignovat REST API:
Bude přijímat změny v datasetech - celé dataset nebo jenom změnové věty
Bude schopné tyto změny zprostředkovat zpět
Budeme schopni porovnávat změny mezi verzemi datasetů

2 měsíce práce na REST API, bez napsání řádky kódu
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Vysvětli to tak, aby to pochopila i tvoje babička.
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označuje v informatice rozhraní pro programování aplikací
sbírka procedur, funkcí, tříd či protokolů nějaké knihovny (ale třeba i jiného
programu nebo jádra operačního systému), které může programátor využívat
API určuje, jakým způsobem jsou funkce knihovny volány ze zdrojového kódu
programu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/API
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API je dokumentace
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API je rozhraní mezi "jejich" systémem a "naším" systémem

Front-end x back-end
server x client
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API: Prostě aby si dva programy spolu popovídaly.
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(jsou to rozhraní mezi programy, nejsou obyčejně určena k použití lidem, ale určitě k
jejich pochopení lidmi)

Obecné x konkrétní
Jazykově závislá x nezávislá
Otevřená x Uzavřená
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Uzavřené API
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Na API se nepohlíží jako na jednu z komponent systému
Spíš se považuje za součást jednoho z konců - front-end, back-end, server,
klient
"Nějaka to navrhněte, pošleme vám XML"
"Uděláme tam na to metodu, abyste si z toho mohli slíznout data"
API se nepovažuje za součást dodávky
Při kontrole se kontrolují projevy systému (co to dělá), ne způsob implementace
(jak to dělá) - střeva zadavatele nezajímají
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API zadavatele nezajímá
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Vedle serveru a klientské aplikace je API třetí nezbytná komponenta 

Postup prací na API musí stejný, jako postup prací při práci na ostatních
komponentách:

Je potřeba napsat návrh
Dokumentace
Testování
Život v čase (verzování, udržování, spolupráce, sdílení)
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API je třetí oříšek pro Aplikaci (Popelku)
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1. Definovat co má systém umět
2. API definuje kontrak mezi jednotlivými komponentami - bez ohledu na jejich

praktickou implementaci.
3. Nezačít implementací komponent, ale návrhem API. Mock implementace

systému, proof-of-concept
4. Teprve je-li navržené API, může se front-end i back-end pustit do práce
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API je kontrakt mezi programy
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1. Zmenšení velkého problému na řetězec menších - Problém se dekomponuje
2. Větší výběr dodavatelů - Více dodavatelů může soutěžit více částí systému
3. Nahraditelnost - Jednu komponentu lze kdykoliv v budoucnu nahradit - API

(kontrakt mezi systémy) zůstává stejné
4. Technologická neutrálnost - kontrakt říkající jak spolu budou systémy mluvit, ne

jak se prakticky naimplementují.
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Otevřené dobře navržené API nám umožní postavit stroj, jaký máme rádi.
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"nějak udělejte, aby to spolu mluvilo" x "bude to spolu mluvit takhle!"
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REST - Representational State Transfer

Navrženo a popsáno v roce 2000 Royem Fieldingem jako zobecnění protokolu
HTTP
Datová orientace
Zdroje - URI, např. http://server/api/feature
Metody zdrojů - GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, ...

class: middle, center
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http://apiary.io/
API Blueprint (MarkDown syntaxe)
Mock server, testování, generovaná dokumentace
Všechny nástroje jsou dostupné pod otevřenou licencí
Bez nutné znalosti programování lze popsat požadované API, získat mock
testovací server a spouštět testy proti vznikajícím komponentám.
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http://apiary.io/
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(vé-em-es, vé-ef-es, vé-cé-es, vé-pé-es, ...)

OGC OWS je v podstatě návrh API
Bohužl je nekonzistentní, nesleduje např. REST API Design
Testbed 11 REST Interface Engineering Report - možnosti použít REST návrhu
http://www.opengeospatial.org/testbed11

OGC Testbed 12 pokračuje s REST API návrhem
http://www.opengeospatial.org/testbed12
API White paper http://wiki.osgeo.org/wiki/Geoservices_REST_API

ArcGIS REST API http://resources.arcgis.com/en/help/rest/apiref/
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API je třetí hlavní komponentou server-klient architektury - ne součást jednoho
z nich
Stejně jako programy, má i API potřebu dokumentace, testování, údržbu
Otevřené technologicky neutrální API definuje kontrakt mezi serverem-klientem
Implementace serveru a klienta může být prováděna různými dodavateli
Technologie se mění, dobře navržené API zůstává
Na webu se začíná prosazovat přístup REST API jako robustní, jednoduchá,
rozšiřitelná, a neutrální technologie
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Integrace je 90% nákladů na nový systém. Otevřené a dobře navržené API pomůže
tyto náklady snížit.
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Jáchym Čepický

http://opengeolabs.cz, http://gismentors.cz

@jachymc

jachym.cepicky@opengeolabs.cz
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