Examensarbete – Facebook, Spotfy eller LinkedIn, hur ser ett väldesignat API ut?
Immaterialrättsmarknaden, d.v.s. patent, varumärken etc., är en snabb och spännande bransch där
nya uppfinningar och idéer snabbt måste tas om hand innan konkurrenter hinner före. Ipendo
PlatformTM är en cloudbaserad mjukvara som hjälper företag att arbeta med sin IP-portfölj.
En växande trend på marknaden är att tjänste- och produktleverantörer erbjuder publika API:er för
att antingen integrera deras tjänster i egna tillämpningar men även att köra små externa
applikationer inom deras produkt. Exempel på sådana tillämpningar är Spotify Apps API, Apps on
Facebook API och LinkedIn API med JavaScript eller REST baserade API:er.
Det här examensarbetet omfattar en jämförande studie för ett antal moderna produkt-API:er där
man indentfierar styrkor och svagheter, positionerar för vilka typer av tillämpningar de är mest
lämpade samt definierar grundläggande funktionalitet och arkitektur för ett modernt API. Inom
studien ska även hänsyn tas till enheter av olika typer så som webbaserade lösningar och mobila
tillämpningar.
Examensarbetet ska göras med Ipendo PlatformTM som utgångspunkt och ska ge en grund för
framtida utveckling av ett API och därför innehålla konkreta förslag.
Omfattning: 15-30 hp
Antal personer: 1-2
Placering: Kontoret i centrala Linköping
Kontaktperson: Mattias Kindström, Utvecklingscenterchef (mkindstrom@cpaglobal.com, 0733-17 29
49).
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