


FS-plattform, Gemini og 
GraphQL
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API står for «Application Programming Interface». Et API er et 

programmeringsgrensesnitt som brukes for å utveksle data 

mellom to forskjellige systemer. APIet beskriver reglene for 

hvordan system A  skal gå fram for å interagere med system B.
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Hva er FS-plattformen?
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• Tilrettelegging og kartlegging for 
endring

• Begrenset med ny funksjonalitet

• Eksisterende applikasjoner 
driftes, men videreutvikles ikke

Første fase - Infrastruktur

• Realisering av APIer etter API-først-
prinsippet.

• Prosesskartlegging.
• Ny struktur for FS som plattform.
• Fokus på APIer i henhold til 

de prosesser som FS skal 
støtte inklusive 
standardisering og automatisering.

• Grunnlaget for den største delen 
av realiseringen av 
nye brukergrensesnitt

• Bygge portaler

Andre fase - APIer

• Glidende overgang til «ny normal»
• Den tilstand FS skal befinne seg i 

fremover der forvaltning, nyutvikling 
og forbedringer skjer løpende 
tett sammenkoblet.

• Se nærmere på realisering av åpen 
kildekode i større skala.

Siste fase - Morgendagens FS

FS-moderniseringen i faser: vi er i første fase
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Hva er FS-plattformen?

Tilgjengeliggjøre data og funksjonalitet fra FS

APIer

Dokumentasjon

Felles kontrakt og livssyklushåndtering

Bedre forutsigbarhet for API-brukere

https://api.fellesstudentsystem.no/docs/

- Den nye startsiden for alle som ønsker å 

integrere med FS

Dagens versjon er en minimumsversjon 

https://api.fellesstudentsystem.no/docs/
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Status for APIer i FS-
plattformen

Produksjon

Videreutvikles ikke

Kommer: Under avvikling

Annet?
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API-kontrakter i FS-
plattformen

Garanterer at nye versjoner er 
bakoverkompatible

Rutiner for varsling av ikke-bakoverkompatible
endringer, inkludert utfasing av eksisterende 
funksjonalitet

APIer kan bli løftet opp i FS-plattformen for å 
fases ut der



Hva er Gemini?
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Hva er Gemini?

Det første APIet som er bygd etter 
prinsippene for FS’ nye målarkitektur

Et REST-API i FS-plattformen

Godkjenning av ekstern utdanning
Integrasjon med nytt felles IAM

Støtter arbeidsprosesser

Kan utvides til å støtte flere 
arbeidsprosesser, men har ikke 
ambisjon om om «dekke hele FS».

Ikke «det nye FS-APIet»



Gemini er et REST-API. REST 

står for «Representational

state transfer», og er en 

arkitekturstil som er laget for å 

veilede utvikling av tjenester 

på Verdensveven. 
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Gemini og GraphQL
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GraphQL is a query language for 

APIs and a runtime for fulfilling 

those queries with your existing 

data. GraphQL provides a 

complete and understandable 

description of the data in your API, 

gives clients the power to ask for 

exactly what they need and 

nothing more, makes it easier to 

evolve APIs over time, and enables 

powerful developer tools.
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Forskjell på GraphQL og REST

GraphQL REST

Lettest å bruke X

Lett for brukeren å tilpasse til egne behov X

Dekker integrasjonsbehov X X

Dekker applikasjonbehov X
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Hvorfor Gemini?

Gemini-programmet var et amerikansk romfarts-prosjekt, som sendte 
mennesker opp i verdensrommet i perioden 1963–1966.

Hensikten med Gemini-programmet var å utvikle teknikker for romfart for 
å sette Apollo-programmet i stand til å sende astronauter til månen.

Viktige milepæler:

• Nesten 14 dager lange flyvninger

• Den første amerikanske romvandringen

• To Gemini-fartøy møttes i jordbane

• Vellykket docking med et annet romfartøy
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Hvordan jobber vi med Gemini?

• Behovsdrevet utvikling

• Design først

• Automatisering og konfigurasjon fremfor 

manuell koding

• Ta vare på gullet i FS, men 

tilgjengeliggjøre det for eksterne brukere
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Open API-spesifikasjon

Applikasjonskode

FS

Kjerne-API

Under panseret: Gemini – første versjon

< />

< />
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Open API-spesifikasjon

Applikasjonskode

FS

Kjerne-API

Under panseret: Gemini – høsten 2021

< />

< />
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Open API-spesifikasjon

- Gemini

Applikasjonskode Applikasjonskode

FS

Kjerne-API

GraphQL-spesifikasjon

API-modell

Under panseret: Gemini og GraphQL – Dagens løsning

+ < />

< />

< />

< />

< />
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Open API-spesifikasjon

- Gemini + andre APIer?

Applikasjonskode Applikasjonskode

FS

GraphQL-spesifikasjon

Kjerne-API

API-modell

Fremtidens løsning?

< />

< />

< />

< />
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Status for GraphQL-utviklingen

• Designarbeidet er i gang

• Prøvd ut og testet teknologien – fungerer godt og 

er behagelig å jobbe med

• Utviklingsprosessen blir nokså lik tilsvarende 

prosess for Gemini

• Jobber med onboarding av utviklere
GraphQL

Gemini

Annet 

API?

Annet 

API?
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