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Abstrakt

Cílem této práce je najít, navrhnout a implementovat vhodné řešení pro dáv-
kovou změnu vlastnictví souborů na Google Drive. Změna vlastnictví souborů
je důležitá pro rovnoměrné rozvrstvení souborů mezi nějakou skupinou uživa-
telů, ale také při přechodu z neplacených osobních Google účtů na placenou
službu G Suite.

V rámci práce je navrženo a implementováno rozšíření do prohlížeče Google
Chrome, které uživateli umožní dávkovou změnu vlastnictví souboru integro-
vanou do uživatelského rozhraní Google Disku.

Řešení využívá volání existujícího Google Drive API. Samotné rozšíření
je implementováno v jazyce Dart a následně kompilováno do JavaScriptu.
Díky této kombinaci technologií poskytuje rozšíření uživateli řešení nezávislé
na serverové infrastruktuře. Uživatelské rozhraní je implementováno pomocí
frameworku Angular a využívá principů Material Design.

Klíčová slova Google Disk, Dart, rozšíření Google Chrome, Google OAuth,
Angular, vlastnictví souborů
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Abstract

Goal of this thesis is to analyse, design and implement sufficient solution for
bulk change of file ownership in the Google Drive. Change of file ownership
is important for even distribution of files among a group of users or during
migration from free Google accounts to the paid G Suite service.

Author of this thesis designs and implements an extension for the Google
Chrome browser which allows users to change ownership of files. The solution
is integrated into the Google Drive user interface.

The extension uses the Google Drive API calls to communicate with the
Google Drive. Extension is implemented using the Dart programming language
and compiled to the JavaScript. This combination of technologies provides
a solution which is independent of any server structure. The user interface
of the extension is implemented using the Angular framework and respects
principles of the Material Design.

Keywords Google Drive, Dart, Google Chrome extension, Google OAuth,
Angular, files ownership
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Úvod

Google Disk je v současnosti jedním z nejpoužívanějších cloudových úložišť.
Jeho uživatelské rozhraní je ale v mnoha ohledech limitováno.

Během své dvouleté praxe administrátora Google Disku autor na několik
takových omezení narazil. Tyto zkušenosti vedly autora k volbě tohoto tématu.
Výstup této práce ušetří čas nejen administrátorům Google Disku, ale také
jeho méně technicky zdatným uživatelům.

Hlavním cílem práce je navrhnout a následně implementovat řešení, které
umožní uživatelům převádět vlastnictví souborů mezi uživateli. To usnadní
uživatelům přechod z neplaceného Google účtu na placenou službu G Suite,
ale také umožní administrátorům řešit nerovnoměrné využití úložiště napříč
týmy.

V úvodu práce je popsán nejen problém změny vlastnictví souborů, ale
také ekosystém Google Chrome Apps, autorizační protokol Google OAuth 2.0
a v neposlední řadě také jazyk Dart a jeho vlastnosti.

Dále se práce zabývá analýzou, návrhem a implementací rozšíření. V analy-
tické části jsou definovány funkční i nefunkční požadavky a také prozkoumána
existující řešení. Návrhová část práce obsahuje návrh architektury a porovnání
dostupných technologií. Zvolené technologie potom autor ověří vytvořením
konceptu aplikace, čímž se ujistí, že zvolené technologie vedou k úpěšnému
řešení.

Autor se rozhodl implementovat rozšíření pro prohlížeč Google Chrome.
Následně zvolil programovací jazyk Dart a framework pro tvorbu uživatelských
rozhraní Angular. Zvolená kombinace technologií mu přinese i hodnotnou kva-
lifikaci pro uplatnění v praxi.

Poslední částí práce je implementační fáze, ve které autor popisuje samotné
řešení. Součástí implementační fáze je i popis použitých algoritmů a testování
výkonu aplikace. Nedílnou součástí této části práce jsou potom přílohy práce
- zdrojový kód, zkompilované rozšíření pro prohlížeč Google Chrome a doku-
mentace zdrojového kódu.
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Kapitola 1
Cíl práce

Cílem bakalářské práce je zanalyzovat, navrhnout a implementovat řešení pro-
blému převodu vlastnictví souboru v cloudovém prostředí Google Disk. Vý-
sledné řešení musí splňovat požadavky na převod vlastnictví souborů napříč
doménami G Suite, ale také v rámci jedné domény.

Aby byl autor schopen implementovat takové řešení, je nutné se nejdříve
zaměřit na úvod do problematiky, ve kterém si autor klade za cíl seznámit se
s dostupnými technologiemi a postupy tak, aby mohl v analytické a návrhové
části práce zvolit vhodnou kombinaci technologií a postupů, které povedou
k úspěšné implementaci rozšíření pro prohlížeč Google Chrome.
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Kapitola 2
Úvod do řešené problematiky

V rámci této práce bude autor pracovat na vývoji aplikace, která uživatelům
umožní dávkovou změnu vlastníka souborů v prostředí Google Disk. Tato kapi-
tola poskytuje čtenáři informace nejen o samotném vlastnictví souborů v této
službě, ale poskytuje také potřebné informace pro to, aby čtenář porozuměl
problematice, která je v analytické, návrhové a implementační části řešena.
Kapitola mimo jiné obsahuje popis technologie Google OAuth 2.0 a jazyka
Dart, které jsou pro implementační část této práce stěžejní.

2.1 Vlastnictví souborů ve službě Google Disk

Každý soubor v prostředí Google Disku má svého vlastníka. Tento vlastník
má k souboru plná práva a může s ním nakládat dle svého uvážení. Velikost
souboru je uživateli odečtena z jeho celkové velikosti úložiště. Změnit vlast-
níka souboru lze v uživatelském rozhraní Google Disku pouze v rámci jedné
domény G Suite a uživatelské rozhraní navíc tuto změnu umožňuje pouze
u jednotlivých souborů – nelze tuto operaci provést dávkově.

2.1.1 Úložný prostor ve službě Google Disk

Cloudová úložiště jsou v dnešní době většinou založená na principu omezených
kvót, které může uživatel v úložišti zaplnit. Podobná situace panuje nejen ve
službě Google Disk, ale také v dalších službách - OneDrive, Dropbox či iCloud.
Každá z těchto služeb poskytuje uživateli úložný prostor bez poplatků. Na tuto
službu potom navazují placené balíčky, které uživateli prostor rozšíří.

V Google Disku je kapacita soukromého úložiště 15 GB. Pomocí placených
balíčků je potom možné kapacitu rozšiřovat na 100 GB, 1 TB, 10 TB, 20 TB
nebo 30 TB. Cena jednotlivých balíčků se potom v České republice pohybuje
v rozmezí od 59,99 Kč až po 8 999,99 Kč měsíčně [1].
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2. Úvod do řešené problematiky

Všechny zmíněné služby poskytují navíc řešení pro firemní zákazníky, která
nad rámec neplacených služeb přináší další funkcionalitu, která je velmi často
svázaná s lepší kontrolou nad uloženými soubory, rozšířenými možnostmi sdí-
lení nebo vyšším zabezpečení.

Google Disk pro firemní zákazníky je součástí kancelářského balíku G Suite
(dříve známé pod názvem Google Apps), který kromě Google Disku zahrnuje
celou řadu dalších aplikací např. [2]:

• Gmail s podporou firemních domén a pokročilými možnostmi pro řízení
e-mailů,

• Google Kalendář s rozšířenými možnostmi pro sdílení kalendářů,

• G Suite Admin pro správu uživatelských účtů, zabezpečení a nastavení
dalších aplikací,

• Google Kontakty umožňující sdílení kontaktů uvnitř firmy

• a další.

Služba G Suite je k dispozici také v několika variantách, které se liší pře-
devším velikostí úložného prostoru, který má jeden uživatel k dispozici. Tarify
jsou následující [2]:

G Suite Basic 30 GB úložného prostoru na uživatele při ceně 4 € měsíčně

G Suite Business neomezený úložný prostor při ceně 8 € měsíčně

G Suite Enterprise neomezený úložný prostor při ceně 23 € měsíčně, vyšší
cena je zdůvodněná dostupností pokročilých možností zabezpečení a správy
uživatelů

G Suite for Education neomezený úložný prostor poskytovaný zdarma škol-
ním institucím

G Suite for non-profits 30 GB úložného prostoru na uživatele poskytovaný
zdarma neziskovým organizacím

2.1.2 Převod vlastnictví souborů
Zásadní rozdíl mezi Google Diskem a ostatními službami (OneDrive, Drop-
box, iCloud) tkví v tom, že Google nativní dokumenty, které jsou svázány
s prostředím Google Disku – tedy Google Dokumenty, Tabulky, Prezentace
a další – nejsou v úložišti reprezentovány jako tradiční soubory. Jedná se
pouze o odkazy do cloudového úložiště. Dokonce i při synchronizaci Google
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2.1. Vlastnictví souborů ve službě Google Disk

Disku s osobním počítačem jsou soubory tohoto typu reprezentovány pouze
jako zástupci a samotný obsah souborů je uložen v Local Storage1.

Google Disk samozřejmě umožňuje stažení těchto dokumentů do počítače.
Změna vlastnictví by tudíž mohla proběhnout dle následujícího postupu:

1. Nový vlastník souborů si označí soubory, které chce převést do svého
vlastnictví a provede jejich export (stažení) do počítače.

2. Následně soubory znovu nahraje do prostředí Google Disku a tak se
stává jejich vlastníkem.

U souborů běžných typů (jako například pdf, jpg apod.) by tento způsob
částečně fungovat mohl a této skutečnosti využívají také konkurenční clou-
dová úložiště. Dropbox tento způsob změny vlastníka dokonce popisuje ve své
oficiální dokumentaci [3]. Dokumentace již ale neuvádí, jak řešit problém na-
stavení sdílení, ke kterému musí z principu docházet. Tento postup má ale
bohužel ve službě Google Disk několik slabých míst:

• Stažení nativních dokumentů provede export do jednoho z podporova-
ných formátů (odt, xlsx, pptx, docx, pdf a další). Při konverzi dochází
ke ztrátě podstatných metadat. Komentáře jsou zachovány, ale nadále
nejsou svázány s účtem svého autora. Dojde také kompletně ke ztrátě
historie verzí a nastavení sdílení souborů je také ztraceno.

• U některých typů souborů (např. Google Kresby) potom tento způsob
použít nelze, protože prostředí Google Disku neumí provést zpětnou kon-
verzi na nativní formát.

2.1.3 Změna vlastnictví pomocí volání Google Drive API

Google Drive API podporuje volání, které umožňuje změnit vlastníka souboru.
Toto volání umožňuje změnu vlastnictví mezi dvěma uživateli, kteří jsou re-
gistrováni pod jednou doménou ve službě G Suite.

API ale neposkytuje možnost, jak souboru přiřadit vlastníka, který je re-
gistrován v jiné doméně služby G Suite nebo je uživatelem osobního účtu
Google2. Z tohoto důvodu je nutné pro změnu vlastnictví vytvořit identic-
kou kopii adresářové struktury pomocí uživatelského účtu nového vlastníka
souborů.

1persistentní úložiště v prohlížeči bez doby expirace, které slouží webovým aplikacím
k ukládání dat

2API vrací chybovou hlášku se zprávou, že takový převod není v tuto chvíli podporován.
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2. Úvod do řešené problematiky

2.1.4 Týmové disky
Společnost Google v prvním kvartále roku 2017 uvedla novou funkci zvanou
Týmové disky [4]. Tato služba je součástí Google Disku a umožňuje lepší práci
se soubory v rámci týmů. Pokroky jsou především v oblasti správy přístupo-
vých práv a přináší i zajímavý pohled na vlastnictví souborů. Soubory v Tý-
movém Disku jsou totiž spoluvlastněny všemi členy týmu. Z tohoto důvodu
zde odpadá potřeba změny vlastnictví souborů například za účelem lepšího
rozvrstvení napříč týmem.

Podstatnou překážkou je ale skutečnost, že Týmové disky jsou dostupné
pouze uživatelům G Suite s tarifem G Suite Enterprise, G Suite Business, nebo
G Suite for Education. Podstatnou výhodou těchto tarifů je ale neomezené
úložiště v rámci Google Disku, což způsobuje, že se o strukturu vlastníků
souborů není nutné starat. Pro uživatele Google Disku v rámci tarifu G Suite
Basic či G Suite for non-profits, případně uživatele osobních Google účtů tato
funkce k dispozici není.

2.2 Google Chrome Apps
Google Chrome je v současné době nejpoužívanějším prohlížečem pro osobní
počítače na trhu. Toto prvenství obsadil Google Chrome v roce 2012 a od
té doby se na první příčce žádný jiný prohlížeč neobjevil. Jak je vidět na
obrázku č. 2.1, i přesto, že růst jeho zastoupení v poslední době není tak
strmý, jeho pozice na trhu je dominantní. Tyto závěry vychází z dat, které
poskytuje služba StatCounter3. Dle dostupných údajů data pochází z více než
10 miliard unikátních návštěv webových stránek měsíčně [5].

3http://gs.statcounter.com/browser-market-share/desktop/worldwide
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2. Úvod do řešené problematiky

V tak rozsáhlém ekosystému se logicky akumuluje i velké množství vý-
vojářů a příležitostí pro vlastní softwarová řešení. Společnost Google jde vý-
vojářům naproti a už na začátku samotného projektu Google Chrome stála
podpora pro běh aplikací třetích stran [6].

Vedle samotného prohlížeče Google Chrome tedy vznikl také obchod Chrome
Web Store4, který původně sloužil jako obchod s aplikacemi, které k vlastnímu
běhu využívají prostředků prohlížeče Chrome, a jejich zdrojový kód je uložený
přímo v klientském počítači (jedná se o aplikace typu Chrome Packaged App
a Chrome Extension). Později byla do obchodu přidána možnost publikovat
v obchodě běžné webové aplikace hostované kdekoliv na webu (aplikace nazý-
vané jako Chrome Hosted App).

V srpnu 2016 společnost Google oznámila ukončení podpory Chrome Pac-
kaged App a Chrome Hosted App. Tyto aplikace jsou postupně skrývány
z Chrome Web Store na platformách Windows, Mac OS a Linux. V obchodě
Chrome Web Store se tedy na těchto platformách nyní objevují pouze apli-
kace typu Chrome Extension. Pro operační systém Chrome OS se aplikace
těchto typů nadále zobrazují. Důvody, které v prohlášení Google uvádí [7],
jsou především nízká oblíbenost u uživatelů a také technický pokrok, který od
spuštění těchto aplikací v roce 2013 [8] na poli webových aplikací proběhl.

2.3 Google OAuth 2.0
Společnost Google je bezesporu jedním z největších subjektů na poli ukládání
a zpracování uživatelských dat [9]. Vzhledem k tomu, kolik služeb sama spo-
lečnost provozuje, je žádoucí, aby uživatelé (potažmo vývojáři aplikací třetích
stran) měli k těmto datům přístup. Aby byla data k dispozici, poskytuje spo-
lečnost celou řadu API5, která umožňují data uživatele nejen číst, ale také je
měnit.

2.3.1 Proces autentizace a autorizace v OAuth 2.0
Aby byla data uživatelů v bezpečí a zároveň měly aplikace 3. stran možnost
s nimi pracovat, poskytuje Google možnost autentizace a autorizace za pomocí
technologie OAuth 2.0. Tuto službu Google poskytuje již od března 2011 [10],
což bylo dokonce o více než rok dříve, než byla publikována samotná specifikace
této technologie.

RFC specifikace [11] popisuje proces, pomocí kterého dojde z autentizaci
uživatele a autorizaci přístupu dané aplikace k jeho datům. Proces je znázor-
něn na obrázku č. 2.2. Vysvětlení jednotlivých kroků je převzato ze samotné
specifikace a volně přeloženo do českého jazyka.

4https://chrome.google.com/webstore
5Application Programming Interface - rozhraní poskytující třetí straně sadu procedur

umožňující práci s daty nebo funkcemi aplikace
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2.3. Google OAuth 2.0

Obrázek 2.2: Proces autorizace pomocí technologie OAuth 2.0, obrázek pře-
vzat z RFC specifikace [11]

• (A) - Klientská aplikace zažádá vlastníka vzdáleného zdroje o autorizaci.

• (B) - Vzdálený zdroj vrátí klientské aplikaci autorizační pověření, které
reprezentuje souhlas vlastníka zdroje s jeho využitím.

• (C) - Klient odesláním autorizačního pověření zažádá autorizační server
o přístupový klíč ke zdroji.

• (D) - Autorizační server vrátí klientské aplikaci přístupový klíč.

• (E) - Klient pomocí přístupového klíče zažádá o vzdálený zdroj.

• (F) - Zdroj na základě přístupového klíče poskytuje své prostředky.

Velmi podobný proces funguje i u služby Google OAuth 2.0 společnosti
Google. V tomto případě je ale vlastník vzdáleného zdroje sám uživatel dané
aplikace a je tedy nutné získat jeho souhlas. Proces je popsán v dokumentaci
služby OAuth 2.0 společnosti Google a je vyobrazen na obrázku č. 2.3.
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2. Úvod do řešené problematiky

Obrázek 2.3: Proces autentizace a autorizace s Google API, zdroj dokumentace
protokolu [12]

• Request token – Žádost klientské aplikace o autentizaci a autorizaci uži-
vatele probíhá jedním požadavkem. Tato žádost proběhne pomocí pře-
směrování uživatele na správnou URL.

• User login & consent – Uživatel je po přesměrování požádán o přihlášení
a udělení souhlasu s přístupem k datům.

• Token response – Server vrátí klientské aplikaci přístupový klíč.

• Validate token – Klientská aplikace odešle na server získaný klíč, aby
ověřila, že získala přístup ke zdrojům.

• Validate response – Vzdálený server odešle klientské aplikaci potvrzení
správnosti přístupového klíče.

• Use token to call Google API – Klientská aplikace zahrnuje přístupový
klíč do každého požadavku, který vykonává směrem k Google API.
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2.3. Google OAuth 2.0

2.3.2 Registrace aplikace v Google API Console
Ještě než vývojář aplikace zažádá uživatele o autorizaci, musí svoji aplikaci
registrovat v Google API Console6 (dále jen konzole). Konzole poskytuje vývo-
jářům velmi užitečné nástroje pro vývoj aplikací, které jakýmkoliv způsobem
využívají komunikaci se službami Google. Jedná se o aplikaci, kde vývojář
spravuje přístup své aplikace k jednotlivým službám. Je zde možnost spra-
vovat aktivní služby, generovat API klíče nebo například sledovat statistiky
využití jednotlivých služeb.

Obrázek 2.4: Statistiky využití API volání v Google API Console

Základní organizační jednotkou v konzoli je projekt. Projekt by měl zastu-
povat jeden konkrétní produkt. Každý takový projekt získává unikátní iden-
tifikátor.

Pro daný projekt potom vývojář aktivuje jednotlivé API služby. V tomto
případě by došlo k aktivaci služby Google Drive API, která umožní využívat
přístupu k datům uživatele ve službě Google Disk. Aktivováním dané služby
vznikne možnost vyžadovat při autorizaci přístupu potřebná scopes svázaná
s danou službou (více informací o scopes v následující kapitole).

6https://console.developers.google.com/apis
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2. Úvod do řešené problematiky

V rámci jednoho projektu může být potom aktivováno několik klientských
klíčů. Klientský klíč je unikátní identifikátor klientské aplikace. V případě,
že by projekt obsahoval například mobilní a webovou aplikaci, vývojář by
vytvořil dva klientské klíče a každá z aplikací by používala jiný. Klientský klíč
je odesílán autorizačnímu serveru ve chvíli, kdy aplikace vyžaduje autentizaci
a autorizaci uživatele.

2.3.3 Autorizace přístupu ke službám Google

Pomocí technologie Google OAuth 2.0 dochází k autorizaci s jednotlivými služ-
bami Google. Jak bylo popsáno výše, autentizace a autorizace probíhá pomocí
přesměrování uživatele na danou URL, kde je následně požádán o přihlášení
a udělení přístupu. Je ale nutné autorizačnímu serveru předat informaci, k ja-
kým službám vyžaduje aplikace přístup. K tomu slouží tzv. scopes.

Scopes jsou v prostředí Google služeb textové identifikátory [12], které
určují, k jaké službě vyžaduje aplikace přístup a navíc nesou v některých pří-
padech i informaci, jakou úroveň přístupu aplikace vyžaduje. Vývojář aplikace
může požádat pouze o přístup k těm službám, které aktivoval v konzoli (více
v předchozí kapitole).

Scopes jsou předávány jako pole řetězců v GET parametru při přesmě-
rování uživatele na autorizační službu Google. Po předání těchto textových
identifikátorů autorizačnímu serveru zobrazí autorizační služba uživateli in-
formační okno, ve kterém uživatel přesně vidí, jakou úroveň přístupu aplikaci
uděluje.

Na obrázku č. 2.5 je vidět autorizační okno, které služba zobrazí uživateli
v případě, že byly definovány následující scopes:

• https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly,

• https://www.googleapis.com/auth/drive.install.
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Obrázek 2.5: Udělení souhlasu s přístupem ke službám Google

2.3.4 Přístupový klíč
Po tom, co uživatel udělí aplikaci přístup k jeho datům, autorizační služba
vrátí klientské aplikaci přístupový klíč, který bude klientská aplikace zahrno-
vat do každého požadavku vůči službám Google.

Autorizační server vždy vygeneruje takový přístupový klíč, kterým umožní
aplikaci přístup pouze k těm zdrojům, které byly pomocí scopes definovány
při žádosti o autorizaci.

Každý přístupový klíč má stanovenou dobu expirace. Tato doba se liší
v závislosti na tom, jaké služby tento klíč zpřístupňuje. Po tom, co takový
klíč expiruje, je možné zažádat autorizační server o udělení nového klíče bez
nutnosti žádat o souhlas uživatele. Součástí přístupového klíče je tzv. refresh
token, který lze využít pro získání nového přístupového klíče.

Refresh token má platnost 6 měsíců. Po uplynutí této doby je nutné proces
autorizace opakovat. Platnost tokenu ale může vypršet také kdykoliv dříve
z následujících důvodů:

• Uživatel aplikaci odebral přístup ke svým datům.

• Uživatel změnil heslo ke svému účtu.

• Uživatel má u svého účtu více než 50 aktivních refresh tokenů.
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2. Úvod do řešené problematiky

2.3.5 Klientské knihovny
Pro usnadnění vývoje aplikací poskytuje Google hotové klientské knihovny,
které může vývojář aplikace využít a zjednodušit si tak proces autentizace
a autorizace se službami Google. Tyto knihovny proces zjednodušují nato-
lik, že vývojáři potom stačí volat příslušné metody a veškerá přesměrování či
zpracování odpovědí od autorizačního serveru za něj řeší samotná knihovna.

Tyto knihovny v současné době Google vydává pro jazyky Java, Python,
Go, C# (.NET), Ruby, PHP a JavaScript [12]. Neoficiální verze těchto kniho-
ven ale existují téměř pro každý programovací jazyk.

2.4 Jazyk Dart
Dart je v současnosti využíván nejen pro vývoj webových aplikací, ale může
posloužit i jako jazyk pro serverové služby. Díky frameworku Flutter jej navíc
lze využívat i pro vývoj mobilních aplikací pro Android či iOS. To progra-
mátorům poskytuje možnost sdílet podstatnou část zdrojového kódu napříč
platformami. Pro web je Dart připraven na spolupráci s frameworkem Angu-
lar, který značně zjednodušuje práci s tvorbou uživatelského rozhraní.

2.4.1 Historie a budoucnost
Dart je vyvíjen společností Google. Jeho první verze se objevila už v roce
2012. Dart je vyvíjen jako open source software. Google se rozhodl pro vývoj
vlastního programovacího jazyka pro webové aplikace hned z několika důvodů
[13]:

Vývoj komplexních webových aplikací Vývojářské týmy uvnitř společ-
nosti jsou zodpovědné za vývoj těch nejkomplexnějších webových apli-
kací vůbec. Udržovat složité aplikace implementované v JavaScriptu je
velmi složité, Dart je naopak jednoduše škálovatelný, rozšiřitelný a kód
aplikace je dlouhodobě udržitelný.

Rychlejší webové aplikace Google vyvíjí vlastní virtuální stroj pro inter-
pretování JavaScriptu a vidí nedostatky tohoto jazyka.

Jazyk srozumitelný pro každého JavaScript je jedním z nejpoužívaněj-
ších jazyků na světě, některé jeho konstrukty jsou ale velmi náročné
na pochopení. I proto se společnost rozhodla pro vývoj jazyka, který
poslouží jako nástupce JavaScriptu v oblasti vývoje webových aplikací.

Přestože zástupci Dart týmu v době spuštění projektu předpokládali, že
se Dart VM7 stane v budoucnu součástí prohlížeče Chrome a další moderní
prohlížeče jej budou následovat, nyní to tak nevypadá.

7Dart Virtual Machine - interpreter jazyka Dart
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V březnu 2015 vývojářský tým Dartu oznámil: ”In order to do what’s best
for our users and the web, and not just Google Chrome, we will focus our web
efforts on compiling Dart to JavaScript. We have decided not to integrate the
Dart VM into Chrome.“ [14] Volně přeloženo do českého jazyka tím oznámili,
že nebudou pokračovat ve snahách o zakomponování Dart VM do prohlížeče
Chrome a místo toho své zdroje zaměří na kompilaci Dartu do JavaScriptu.

2.4.2 Syntaktické zajímavosti
Cílem jazyka Dart je stát se alternativou k JavaScriptu. Z toho důvodu není
v syntaxi jazyka příliš mnoho zvláštních konstruktů, které by vývojářům zne-
příjemňovaly proces adaptace na nový programovací jazyk. Jazyk je díky
těmto vlastnostem velmi jednoduchý na pochopení pro kohokoliv, kdo se se-
tkal s vývojem aplikací v JavaScriptu nebo v Javě. O syntaxi jazyka je možné
se dočíst v dokumentaci jazyka [15]. Tato kapitola právě z této dokumentace
čerpá, aby čtenáře seznámila s některými specifiky.

2.4.2.1 Knihovna

Pojem knihovna je známý z mnoha jazyků. Většinou se jedná o množinu sou-
borů, které obsahují určitou funkcionalitu. V jazyce Dart má knihovna stejný
význam, ale její struktura je trochu odlišná.

Knihovnou je v Dartu totiž každý jeden soubor. Knihovnu je možné voli-
telně pojmenovat. Její název se definuje pomocí příkazu
library nazev_knihovny;

Vzhledem k této zkušenosti je nutné v každém souboru importovat veškeré
závislosti. To způsobuje, že na začátku mnoha souborů vidíme velké množství
příkazu pro import.

Model, kdy je každý soubor oddělená knihovna ale v mnoha situacích
nedává valný smysl. Funkcionalita některých souborů může být tak provázána,
že jednotlivé soubory (třídy) jsou samy o sobě nepoužitelné. Nabízí se řešení
sloučit zdrojové soubory do jednoho souboru, což ale nepomáhá přehlednosti
knihovny.

Pro tuto situaci Dart přináší příkaz part of nazev_knihovny;
a part 'file.dart';, jejichž fungování je právě na sloučení souborů dohro-
mady založeno. Výhodou ale je, že programátor se o sloučení nestará, vše
zařídí kompilátor případně Dart VM.
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2.4.2.2 Pojmenované a poziční parametry

Velmi zajímavou vlastností je potom způsob, jakým Dart pracuje s parametry
funkcí a metod. Je zde hned několik způsobů, jak s nimi pracovat.

Povinné parametry se v Dartu definují shodně, jako je to známé z vět-
šiny dalších jazyků jako je například Java nebo PHP.

void mojeFunkce(int povinnyParametr) {
print(povinnyParametr);

}

void main() {
mojeFunkce(1);

}

Ukázka zdrojového kódu 1: Povinný parametr funkce v jazyce Dart

Volitelné parametry se v hlavičce funkce umísťují do hranatých závorek.
V případě několika volitelných parametrů potom volající musí dodržet jejich
pořadí taky jak je definováno v hlavičce funkce. V případě, že atribut není
volajícím poskytnut, nabyde automaticky hodnoty null.

void mojeFunkce([int parametr, int parametr2]) {
if(parametr != null)

print(parametr);
if(parametr2 != null)

print(parametr2);
}

void main() {
mojeFunkce();
mojeFunkce(1);
mojeFunkce(null, 2);

}

Ukázka zdrojového kódu 2: Volitelné parametry funkce v jazyce Dart
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Volitelné parametry lze navíc pojmenovávat. Díky této syntaxi umožní
jazyk volajícímu definovat pouze ty volitelné parametry, které si přeje bez nut-
nosti dodržet pořadí definované v hlavičce funkce.

void mojeFunkce({int parametr, int parametr2}) {
if(parametr != null)

print(parametr);
if(parametr2 != null)

print(parametr2);
}

void main() {
mojeFunkce();
mojeFunkce(parametr: 1);
mojeFunkce(parametr2: 2);
mojeFunkce(parametr: 1, parametr2: 2);

}

Ukázka zdrojového kódu 3: Pojmenované volitelné parametry funkce v jazyce
Dart

Oba výše popsané způsoby lze navíc rozšířit o výchozí hodnoty, které
budou použity v případě, že volající hodnotu nedosadí.

void mojeFunkce([int parametr = 10]) {
if(parametr != null)

print(parametr);
}

void main() {
mojeFunkce();
mojeFunkce(12);

}

Ukázka zdrojového kódu 4: Výchozí hodnoty parametrů funkce v jazyce Dart

2.4.2.3 Volitelné typování

Dart ve své podstatě není závislý na definování typů. Na druhou stranu ale
podporuje jejich používání. Díky této vlastnosti stojí přesně na pomezí staticky
a dynamicky typovaných jazyků.

Používání typů značně zjednodušuje programování v Dartu především proto,
že při využití typů dokáže IDE8 programátorovi napovídat správnou syntaxi,

8Integrated Development Environment - software pro vývoj aplikací obsahující kromě
editoru také další nástroje jako například kompilátor či debugger
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parametry funkcí apod.
To, zda programátor typy používá či ne, je čistě na jeho rozhodnutí. Zpra-

cování kódu to nijak neovlivní. Dart přichází i s konvencí, která programá-
torům doporučuje používat typy v hlavičkách funkcí a metod a také v jejich
návratových hodnotách. V samotných tělech funkcí to potom nevyžaduje.

Využívání typů může být v některých situací nepříjemné především kvůli
dlouhým zápisům. Toto se projevuje především při využívání generických typů
a kolekcí. Na druhou stranu používání typů značně usnadňuje čtení kódu,
protože díky nim programátor přesně vidí, jaké objekty, kolekce či cokoliv
dalšího používá.

2.4.2.4 Základní knihovny

Dart je objektově orientovaný programovací jazyk. To je důvod, proč téměř
žádný kód v Dartu není definován mimo třídy. Toto platí i pro knihovny
poskytující základní funkce. Základní vybavení jazyka je tedy zabaleno do
jednotlivých tříd, které jsou dle svého účelu rozděleny do knihoven. Těchto
knihoven je několik a podrobné informace o každé z nich lze dohledat v do-
kumentaci [15]. Autor zde uvádí pouze ty nejpoužívanější s krátkým popisem
vysvětlujícím jejich účel.

dart:core Kolekce, základní datové typy, regulární výrazy, práce s datem,
parsování URI. Tato knihovna je importována automaticky.

dart:convert Nástroje pro konverzi dat do různých formátů - JSON, UTF-8,
escapování do HTML apod.

dart:io Kolekce tříd pro práci se soubory, sockety nebo protokolem HTTP.

dart:html Knihovna poskytující funkcionalitu pro práci s DOM9

dart:async Nástroje pro asynchronní programování - async, await, Future
API, streamy.

K využití jednotlivých knihoven jakožto i dalších balíčků, které jsou defi-
novány jako závislosti projektu, je třeba je do knihovny importovat. K tomu
slouží klíčové slovo import, za kterým následuje cesta k dané knihovně.

import 'dart:core';
import 'package:chrome/chrome_app.dart';

Ukázka zdrojového kódu 5: Import balíčků v jazyce Dart

9Document Object Model - reprezentace HTML struktury webové stránky v programo-
vacím jazyce
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2.4.3 Asynchronní programování

Dart je programovací jazyk, který je vždy zpracováván pouze jedním vláknem.
Podobně jako v dalších interpretovaných jazycích ani Dart nepřináší podporu
vláken, které by umožnily například paralelní zpracování úloh. Jedno pra-
covní vlákno ale způsobuje, že výpočetně náročnější úlohy negativně ovlivňují
výkon celé aplikace. Právě v těchto situacích je zapotřebí asynchronního pro-
gramování. Dart přichází s knihovnou dart:async, která poskytuje potřebné
nástroje.

2.4.3.1 Async & await

async je v Dartu nenápadná signatura v hlavičce metody, která ale způsobuje
velmi podstatnou změnu v chování programu. V ukázce kódu č. 6 je volání 3
funkcí.

Virtuální stroj nejdříve zpracuje synchronní volání (v tomto příkladě me-
tody pozdrav() a vypisClankyCache()) a až ve chvíli, kdy je jejich zpraco-
vání dokončeno, začne zpracovávat asynchronní metodu vypisOnlineClanky().

Změna způsobí, že program může obsloužit například změny v uživatel-
ském rozhraní a až následně se ”na pozadí“ věnovat zpracování výpočetně
náročnější úlohy. Díky tomu je uživatelský zážitek z aplikace mnohem příjem-
nější a aplikace působí plynulým dojmem. Toto chování přináší i komplikace.
Ve chvíli, kdy je program závislý na výsledku takové asynchronní funkce, je
nutné vynutit, aby volající funkce vyčkala na dokončení vnořené funkce a ná-
sledně pokračovala. K tomu slouží klíčové slovo await, které donutí program
čekat na vrácení hodnoty. Aby nedošlo k degradaci výkonu aplikace, Dart
povoluje použití await pouze ve funkci, která je označena signaturou async.
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import 'dart:async';

void main() {
vypisOnlineClanky();
pozdrav();
vypisClankyCache();

}

Future vypisOnlineClanky() async {
List<Clanek> clanky = await ziskejClankyZeServeru();
print(clanky);

}

void vypisClankyCache() {
print(ziskejClankyCache());

}

void pozdrav() {
print('Ahoj!');

}

Ukázka zdrojového kódu 6: Asynchronní programování v Dart pomocí async
a await

2.4.3.2 Future API

Aby nedocházelo k situaci, kdy je programátor donucen bublat asynchronními
voláními až do vyšších vrstev aplikace, přichází na řadu Future API. Future
API je v Dartu skupina tříd, která je součástí knihovny dart:async. Součástí
knihovny, kterou programátor pocítí nejvíce, je třída Future, která programá-
torovi umožňuje reagovat na výsledek asynchronně zpracované úlohy.

Třída Future obaluje návratovou hodnotu asynchronní funkce. Místo toho,
aby funkce vracela například objekt typu String, její návratová hodnota je
typu Future<String>. Generická třída Future potom volajícímu poskytuje
dvě podstatné metody.

• Future.then(), která přijímá jako parametr funkci, která bude zavolána
ve chvíli, kdy asynchronní funkce dokončí svoje zpracování. Předaná
funkce dostane jako svůj parametr návratovou hodnotu z asynchronní
funkce.

• Future.catchError(), která v parametru očekává funkci, která bude
zavolána v případě, že při zpracování asynchronní funkce dojde k vý-
jimce. Tato funkce bude navíc zavolána i v případě, že dojde k výjimce
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ve funkci, která je zpracována po tom, co asynchronní funkce vrátí ná-
vratovou hodnotu (tedy ve funkci, která byla předána jako parametr
Future.then()).

Třída Future tedy přináší možnost ve volající funkci přesně specifikovat,
co se bude dít, až bude asynchronní funkce dokončena, případně co se stane
v případě vyjímky. Volající funkce navíc pokračuje ve zpracování svého těla
a případně vrátí svoji návratovou hodnotu nehledě na výsledek volané asyn-
chronní metody. Volající se tedy stává synchronní funkcí, což umožní ukončit
propagování signatury async v programu. Příklad využití Future API je ob-
sažen v ukázce kódu č. 7.

import 'dart:async';

void main() {
vypisOnlineClanky();

}

void vypisOnlineClanky() {
ziskejClankyZeServeru().then(vypisClanky).catchError(vyresChybu);

}

Future<List<Clanek>> ziskejClankyZeServeru() async {
List<Clanek> clanky = [];
// ...
return clanky;

}

void vypisClanky(List<Clanek> clanky) {
print(clanky);

}

void vyresChybu(Exception ex) {
// ...

}

Ukázka zdrojového kódu 7: Použití Future API
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2.4.4 Kompilace do JavaScriptu
Jak bylo zmíněno výše, Dart VM není v tuto chvíli součástí jediného produkč-
ního prohlížeče. Jediným prohlížečem, který Dart VM obsahuje je Dartium10,
který výchází z open source projektu Chromium11 a slouží pro účely testování
aplikací bez nutnosti kompilace.

Pro nasazení aplikace do produkčního prostředí je nutná kompilace do Ja-
vaScriptu. V tuto chvíli existují pro Dart dva kompilátory - dart2js a dartdevc.

dart2js12

• Kompilátor dart2js vznikl společně se začátkem projektu Dart za účelem
nasazení aplikace do produkce.

• Kompilátor je používaný nástrojem pub, při spuštění příkazu pub build
spustí kompilaci pomocí dart2js.

• Při kompilaci může proběhnout analýza kódu za účelem doporučení op-
timalizací.

dartdevc13

• Novější kompilátor umožňující inkrementální kompilaci. Celý kód apli-
kace je zkompilován pouze při prvním spuštění. Při změnách dojde ke
kompilaci pouze změněných souborů.

• Kompilátor poskytuje možnost kompilace téměř v reálném čase. Změny
v kódu se tak projevují v zkompilovaném programutéměř okamžitě.

• Přináší možnost aplikaci ladit v reálném čase přímo v jakémkoliv pro-
hlížeči. Odpadá tedy nutnost použití prohlížeče Dartium.

dartpad14

• Webová aplikace, která kromě editoru v prostředí webové stránky po-
skytuje také kompilátor, který umožňuje vytvořený kód pomocí jednoho
kliknutí zkompilovat do JavaScriptu a následně v prohlížeči rovnou spus-
tit.

10https://webdev.dartlang.org/tools/dartium
11https://www.chromium.org/Home
12https://webdev.dartlang.org/tools/dart2js
13https://webdev.dartlang.org/tools/dartdevc
14https://dartpad.dartlang.org/
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• Cílem je umožnit nováčkům vyzkoušet si práci s tímto jazykem bez nut-
nosti jakékoliv instalace vývojového prostředí.

• Nepodporuje balíčky třetích stran, pouze základní knihovny obsažené
v Dartu.

2.4.5 Dart 2.0
Dart je v tuto chvíli k dispozici ve verzi 1.24. V únoru 2018 byla oznámena
nová verze 2.0 [16], která je stále ještě ve vývoji. Dart 2 přináší větší orientaci
na vývoj aplikací na straně klienta.

Díky vzniku kompilátoru dartdevc, který poskytuje vývojářům možnost
kompilovat aplikace do JavaScriptu téměř v reálném čase, je možné upustit
od používání prohlížeče Dartium. S příchodem nové verze jazyka tedy bude
ukončena podpora tohoto modifikovaného prohlížeče.

Co se týče syntaxe, nedochází s novou verzí k podstatným změnám. Dů-
vodem je to, aby byl vývojářům umožněn co nejjednodušší převod současných
aplikací na novou verzi jazyka. Vývojářský tým připravil i přehledný článek15

o tom, jaké změny je v aplikacích třeba udělat, aby fungovaly na nové verzi
platformy.

15https://webdev-dartlang-org-dev.firebaseapp.com/dart-2
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Kapitola 3
Analytická fáze

V rámci analytické fáze byl nejdřív proveden průzkum existujících řešení, které
by mohly posloužit k řešení zadaného problému. Průzkum existujících řešení
objevil několik existujících aplikací, které částečně splňují požadavky stano-
vené v zadání této práce.

Průzkum existujících řešení ukázal, že v současnosti neexistuje žádná apli-
kace, která by komplexně a efektivně řešila zadaný problém. Existující řešení
mohou posloužit jako nástroje pro řešení dílčích částí zadání.

Díky zmiňovanému průzkumu byly identifikovány vhodné vlastnosti (funkční
a nefunkční požadavky), které by měl výsledný produkt této práce obsahovat.
Tyto vlastnosti jsou popsány v dalších částech této kapitoly.

V rámci práce nebyl proveden uživatelský průzkum. Zadání práce posky-
tuje dostatečně konkrétní požadavky, které byly v průběhu analytické fáze
transformovány do funkčních a nefunkčních požadavků. Z tohoto důvodu se
autor práce rozhodl od uživatelského průzkumu upustit. Ze závěrů průzkumu
existujících řešení je navíc zřetelné, že funkcionalita je uživateli využívána
a má tedy smysl věnovat se její realizaci v rámci této práce. Uživatelský prů-
zkum by v tomto ohledu nepřinesl relevantní vstupy, které by tyto skutečnosti
nějak ovlivnily.

3.1 Průzkum existujících řešení

Tato část práce se zabývá průzkumem existujících řešení, které mohou slou-
žit jako řešení zadaného problému. Autor práce popisuje jednotlivá řešení, na
která během průzkumu narazil a popisuje jejich vlastnosti. V další části analy-
tické části potom autor vychází z těchto poznatků při identifikaci požadavků
na funkce a kvality.

U žádného z existujících řešení nebyla identifikována plná shoda se zadá-
ním této práce. Řešení popsaná v této části částečně řeší zadaný problém,
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ale u každého z nich autor identifikoval překážky, které brání cílové skupině
v jejich plnohodnotném využití.

3.1.1 Transfer Ownership [17]
Rozšíření pro prohlížeč Google Chrome, které umožňuje změnu vlastnictví
souborů v rámci jedné G Suite domény. Poskytuje řešení pro dávkovou změnu
vlastnictví souborů. Uživatel pomocí dialogu vybere jednu složku, u které chce
změnu vlastnictví provést. Aplikace potom složku rekurzivně projde a změní
vlastníka každého souboru či složky.

Vlastnosti

• Vlastní uživatelské rozhraní. Možnost výběru převáděných souborů
pomocí dialogového okna nebo URL souboru/složky.

• Implementováno pomocí technologie Google Apps Script.

Omezení

• Umožňuje změnu vlastnictví pouze u souborů typů Google Doku-
menty, Tabulky, Prezentace a další. Změna vlastnictví tedy nefun-
guje pro běžné typy souborů jako například pdf, jpg apod.

• Pro každý soubor, u kterého dojde ke změně vlastníka je odeslána
e-mailová notifikace.

• Aplikace neumožňuje změnu vlastnictví u souborů, které nejsou
sdíleny s novým vlastníkem.

3.1.2 Copy Folder [18]
Rozšíření pro prohlížeč Google Chrome umožňující vytvořit rekurzivně ko-
pii adresářové struktury. Tato aplikace může poskytovat řešení pro převod
vlastnictví souborů napříč doménami (ať už G Suite, či mezi osobními účty
Google). Uživatel může pomocí dialogového okna vybrat složku a aplikace
následně vytvoří kopii dané adresářové struktury. Původní struktura zůstává
nezměněná.

Vlastnosti

• Vlastní uživatelské rozhraní. Možnost výběru převáděných souborů
pomocí dialogového okna nebo URL souboru/složky.

• Implementováno pomocí technologie Google Apps Script.
• Aplikace umožňuje zachování nastavení sdílení souborů a složek.
• V rámci aplikace je také možné nastavit, kam se má nová kopie

adresářové struktury uložit.
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Omezení

• Aplikace nepřenáší kromě nastavení sdílení žádná metadata sou-
borů. Dochází tedy ke ztrátě komentářů, historie verzí nebo návrhů
na změny.

3.1.3 GAM [19]
Konzolová aplikace pro správu G Suite prostředí administrátorem domény.
Tato aplikace přináší administrátorům G Suite obrovské množství funkciona-
lity, kterou nelze pomocí uživatelských rozhraní jednotlivých aplikací v rámci
G Suite využívat. Funkcionalita pokrývá kromě operací se soubory na Google
Disku také hromadné nastavení podpisů, práci s poštou všech uživatelů, zá-
lohování, audity a mnoho dalšího. Součástí aplikace je i příkaz16 pro změnu
práv u souboru s jehož pomocí lze změnit i vlastníka souboru.

Vlastnosti

• U nástroje GAM existuje několik forků (oddělené vývojové větve
ubírající se různými směry). Jedním z nich je GAM autora lerklom-
pen17. Tento fork přináší příkaz pro rekurzivní změnu vlastnictví.

Omezení

• Jedná se o konzolovou aplikaci, což omezuje použitelnost běžnými
uživateli.

• Funkcionalita již ze samotné podstaty celé aplikace umožňuje změnu
vlastnictví pouze v rámci jedné G Suite domény.

• Zmiňovaný příkaz pro změnu práv u souboru nefunguje rekurzivně.
Není tedy možné jednoduchým voláním provést změnu vlastnictví
nějaké adresářové struktury.

3.1.4 Google Apps Script [20]
Dvě z identifikovaných existujících řešení, která jsou popsána výše, jsou im-
plementována pomocí technologie Google Apps Script. To je důvod, proč je
v této kapitole tato technologie popsána. Jedná se skriptovací jazyk, který
běží na serverech společnosti Google a je hojně využíván pro vývoj aplikací,
které nakládají s daty uloženými v rámci Google služeb.

16https://github.com/jay0lee/GAM/wiki/GoogleDriveManagement#managing-google-
drive-permissions-for-users

17https://github.com/lerklompen/GAM/releases/tag/v3.66-writerscantshare
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Vlastnosti

• Vývojář se nemusí starat o zprostředkování připojení na jednotlivá
API.

• Skripty jsou uloženy přímo na Google Disku a uživatel je odtud
může spouštět.

• Při spuštění skriptu je uživatel požádán o autorizaci přístupu k jeho
účtu - vývojář se o toto nemusí nijak starat, protože Google Apps
Script podle zdrojového kódu sám rozpozná, která práva jsou pro
běh skriptu třeba.

• Serverová technologie umožňuje běh na pozadí bez činnosti uživa-
tele.

Omezení

• Omezení se týkají především doby běhu a počtu vykonaných poža-
davků. Doba běhu jednoho skriptu je omezena na 6 minut, skript
je tedy nutné neustále znovu spouštět pomocí tzv. triggerů. Běh
takto spuštěných skriptů je ale také časově omezen. Přehled časo-
vých limitů a dalších relevantních omezení je v tabulce 3.1.

• Poskytované API pro práci s Google Diskem má omezení především
v tom, že neumožňuje dávkové operace.

G Suite Osobní účty Google (Gmail)
Maximální počet paralelně
běžících skriptů

30 30

Maximální doba běhu skriptů
spuštěných automaticky po-
mocí triggeru

6 hodin 1 hodina

Počet Google Dokumentů,
které mohou skripty vytvořit

1 500 250

Počet Google Prezentací,
které mohou skripty vytvořit

1 500 250

Počet Google Tabulek, které
mohou skripty vytvořit

1 500 250

Tabulka 3.1: Omezení Google Apps Script z hlediska doby běhu a tvorby
souborů, zdroj dat dokumentace Google Apps Script [20]
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3.2 Funkční požadavky
Funkční požadavky vycházejí především ze zadání této práce. Díky průzkumu
existujících řešení bylo ověřeno, že navrhovaná funkcionalita je v praxi po-
třebná a je tedy vhodné se její implementací zabývat.

Kromě popisu a popsané modelové situace obsahují jednotlivé funkční po-
žadavky také předpoklady, které vymezují podmínky, za kterých bude daná
funkce uživateli k dispozici. Omezení u některých funkčních požadavků potom
navíc zdůrazňují některé negativní vlastnosti, které budou funkci omezovat.

3.2.1 F1 – Převod vlastnictví souborů v rámci G Suite
domény

Základní funkcí aplikace je převod vlastnictví souborů mezi uživateli, kteří spa-
dají do jedné domény systému G Suite. Jedná se typicky o uživatele z firemního
prostředí - tedy členy pracovních týmů či zaměstnance jedné společnosti.

Předpoklady

• Převod vlastnictví bude dohodnut mezi oběma účastníky tohoto
procesu, nebude tedy vyžadována autorizace převodu vlastnictví
od nového vlastníka.

• Převod vlastnictví iniciuje původní vlastník souborů.
• Nový vlastník má k dispozici dostatek úložného prostoru.

Omezení

• Dojde k převodu vlastnictví pouze těch souborů, jejichž vlastníkem
je iniciátor přenosu.

Modelová situace Existuje G Suite doména s názvem example.org využí-
vající tarif G Suite Basic. V rámci této domény existuje 20 uživatelů,
kteří do týmu přibývají v průběhu času, jak tým roste. Dá se předpo-
kládat, že využití kapacity úložiště bude u seniorních členů týmu vyšší.
Využití kapacity u jednoho seniorního spolupracovníka dosáhne po ur-
čité době horní hranice limitu. Místo toho, aby firma investovala další
prostředky do navýšení limitu pro daného uživatele, rozhodne se u části
souborů převést vlastnictví na člena týmu, který má k dispozici dostatek
prostoru. K tomuto převodu využije výstup této práce.

3.2.2 F2 – Převod vlastnictví souborů napříč doménami
Další klíčovou funkcí je převod vlastnictví souborů mezi uživateli, kteří:

• Jsou oba uživateli G Suite, ale nespadají pod jednu G Suite doménu.
Např. zaměstnanci spřátelených firem.
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• Jsou oba vlastníky osobních účtů Google. Např. studenti Fakulty infor-
mačních technologií ČVUT.

• Jsou libovolnou kombinací dvou výše uvedených případů (např: původní
vlastník je členem libovolné G Suite domény, nový vlastník je majitel
osobního účtu Google).

Předpoklady

• Předpokládá se, že převod vlastnictví bude dohodnut mezi oběma
účastníky tohoto procesu, nebude tedy vyžadována autorizace pře-
vodu vlastnictví od původního vlastníka.

• Převod vlastnictví iniciuje nový vlastník souborů.
• Nový vlastník má k dispozici dostatek úložného prostoru.

Modelová situace Existuje malý tým spolupracovníků, který používá Go-
ogle Disk jako úložiště pro veškeré dokumenty, které produkuje. S tím
jak tým roste se jednoho dne rozhodne, že přejde z osobních Gmailo-
vých účtů na platformu G Suite. Problémem je, že původní soubory
jsou vlastněny zmíněnými osobními účty. To způsobuje, že administrá-
tor G Suite má nad soubory velmi malou kontrolu. Je tedy vhodné, aby
soubory byly přeneseny pod danou doménu v rámci G Suite. K tomuto
převodu využije administrátor výstup této práce.

3.2.3 F3 – Zachování komentářů, nastavení sdílení a návrhů
na změny

Uživatel, iniciující změnu vlastnictví napříč doménami, má možnost zvolit, zda
požaduje, aby při přenosu vlastnictví došlo k zachování komentářů respektive
nastavení sdílení, respektive návrhů na změny či nikoliv.

Omezení

• V případě, že se uživatel rozhodne tuto funkci využít, bude to mít
negativní dopad na časovou náročnost zpracování úlohy.

• Dojde ke ztrátě propojení těchto metadat s jejich autorskými účty.
Autorem všech návrhů na změny a komentářů se stane nový vlast-
ník souboru.

Modelová situace Při převodu vlastnictví souborů napříč doménami, který
je popsaný v předchozí části této kapitoly, může uživatel požadovat, aby
v nových souborech byly zachovány metainformace obsažené v originál-
ních dokumentech. Uživatel tedy v aplikaci označí, že má o tuto funkci
zájem a během samotného převodu budou tyto informace přeneseny.
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3.2.4 F4 – Zjištění počtu souborů a jejich velikosti
Funkce umožní uživateli zjistit, kolik souborů obsahuje konkrétní složka a všechny
její podsložky. Navíc poskytne informaci o celkové velikosti, kterou zabírají
všechny soubory v dané složce.

Modelová situace Jakýkoliv uživatel Google Disku se může zajímat o to, ko-
lik souborů (případně kolik prostoru zabírají) obsahuje konkrétní složka.
Uživatel tedy využije tohoto funkčního požadavku, aby informaci získal.

3.2.5 Srovnání funkčních požadavků s existujícími řešeními
Autor práce provedl srovnání funkčních požadavků s funkcionalitou, která
je poskytována již existujícími aplikacemi, které byly identifikovány v této
kapitole.. Srovnání je provedeno pomocí srovnávací tabulky 3.2, která poslouží
lepší přehlednosti.

F1 F2 F3 F4
Transfer Ownership [17] ano ne ano ne
Copy Folder [18] ne ano ne ne
GAM [19] ano ne ne ano

Tabulka 3.2: Srovnání funkčních požadavků a existujících řešení

3.3 Nefunkční požadavky
Nefunkční požadavky představují požadavky, které jsou klíčové pro bezpro-
blémové používání aplikace uživateli a také pro její budoucí rozvoj. Požadavky
vychází z dokumentu Metodika vývoje softwarových projektů - FIT [21]. Jed-
notlivé požadavky jsou níže rozepsány a jsou zde uvedeny případné ústupky,
které byly z těchto pravidel učiněny nebo jsou řešeny jinak. V této části jsou
navíc uvedeny další požadované vlastnosti nad rámec zmíněné metodiky.

3.3.1 Dokumenty
V rámci práce bude vypracována dokumentace kódu, která bude odevzdána
jako příloha této práce. Součástí práce budou také výstupy z testování apli-
kace, které mohou posloužit při dalším rozvoji tohoto projektu.

3.3.2 Architektura a integrace do struktury FIT
Aplikace nebude využívat existující technologie a služby FIT a nebude součástí
katalogu služeb FIT.
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Pro implementaci aplikace budou využity následující jazyky a frameworky:

• JavaScript ES6,

• Dart,

• CSS3,

• HTML 5,

• Angular,

• SASS.

3.3.3 Kód aplikace
Kód aplikace bude psán v anglickém jazyce s myšlenkou udržitelnosti a či-
telnosti. Součástí zdrojového kódu budou komentáře, které budou vysvětlovat
potenciálně nejasné části. Kód aplikace bude vyvíjen s pomocí verzovacího sys-
tému Git. Jako vzdálené úložiště bude využito prostředí GitLab FIT ČVUT18.

Aplikace bude se svým uživatelem komunikovat v anglickém jazyce.
Vývoj aplikace nebude řízen testy. V závěru práce bude provedeno tes-

tování simulováním reálného prostředí. Během těchto testů budou provedeny
změny vlastnictví nad složitými adresářovými strukturami s velkým množství
souborů.

3.3.4 Bezpečnost a ochrana osobních údajů
Nařízení rektora o ochraně osobních údajů [22] není pro aplikaci relevantní.
Aplikace nebude shromažďovat žádné osobní údaje. Všechna uživatelská data
budou navíc vždy uložena pouze v počítači uživatele a autor této práce k nim
nebude mít přístup.

3.3.5 Distribuce
V rámci této práce nebude aplikace vystavena v žádném veřejně přístupném
obchodě. Funkční aplikace bude ovšem přílohou této bakalářské práce a bude
tak k dispozici komukoliv, kdo o ni projeví zájem.

3.3.6 Zpracování úloh na pozadí
Jakákoliv úloha, kterou uživatel zahájí bude probíhat na pozadí v prohlížeči.
Nebude vyžadována žádná interakce uživatele a při vypnutí prohlížeče Chrome
bude uložen stav rozpracované úlohy takovým způsobem, aby při opětovném
zapnutí prohlížeče došlo k obnově zpracovávání.

18https://gitlab.fit.cvut.cz/
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Uživatel bude moci zahájit libovolné množství úloh. Tyto úlohy budou
zpracovávány postupně kdykoliv, kdy bude prohlížeč Chrome a samotné roz-
šíření aktivní. Uživatel tedy nebude nucen úlohy manuálně spouštět ve chvíli,
kdy by mělo dojít k obnově jejich zpracovávání.

3.3.7 Uživatelské rozhraní
Prostředí aplikace bude splňovat běžné požadavky na přehledné a použitelné
uživatelské rozhraní. Součástí práce ale není návrh a testování uživatelského
rozhraní, a proto není vyžadováno splnění pravidel webové přístupnosti a po-
užitelnosti.
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Kapitola 4
Návrhová fáze

Nejdříve se tato část práce zabývá tím, jak propojit samotné řešení s rozhraním
Google Disku tak, aby uživatel mohl zahájit jakoukoliv interakci s vytvářenou
aplikací přímo z rozhraní Google Disku. Z prozkoumaných způsobů vychází
jako nejvhodnější řešení strategie zaregistrovat aplikaci jako aplikaci, která
umí zpracovávat soubory na Google Drive.

Na základě předchozího rozhodnutí se další část návrhové fáze zamýšlí
nad tím, jakou zvolit architekturu samotné aplikace. V tomto zamyšlení práce
diskutuje výhody a nevýhody jednotlivých způsobů a na závěr autor činí roz-
hodnutí, kterou cestou se bude implementace ubírat.

V závislosti na zvolené architektuře aplikace je nyní vhodné zvolit techno-
logie, které budou použity pro samotnou implementaci řešení. V této kapitole
se práce orientuje především na porovnání výhod a nevýhod, na jejichž zá-
kladě autor práce učinil rozhodnutí, jakou technologii využije pro samotnou
implementaci.

Další část návrhové fáze využívá poznatků z předchozích kapitol a všechny
zvolené postupy kombinuje při tvorbě jednoduchého rozšíření pro prohlížeč
Google Chrome, které zároveň registruje jako aplikaci pro práci se soubory
v rámci Google Disk. Metodou Proof of Concept [31] tedy potvrzuje, že zvolené
technologie a postupy vedou k cíli.

V závěru kapitoly jsou definovány jednotlivé případy užití, které bude fi-
nální řešení implementovat.

4.1 Propojení aplikace s rozhraním Google Disku
Tato kapitola diskutuje možnosti, jak propojit funkcionalitu, kterou bude po-
skytovat výsledné rozšíření, s uživatelským rozhraním Google Disku. Cílem
této kapitoly je zvolit vhodného postupu integrace tak, aby bylo pro uživatele
jednoduché využít implementované funkcionality s přihlédnutím k oficiálním
postupům integrace, které Google Disk nabízí.
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Vzhledem k uvedeným výhodám a nevýhodám obou postupů se autor práce
rozhodl využít oficiální cesty registrace aplikace do uživatelského rozhraní Go-
ogle Disku. V kapitole Registrace aplikace jako aplikace pro Google Disk tedy
autor kromě výhod a nevýhod tohoto přístupu popisuje kroky potřebné pro
správnou registraci aplikace.

4.1.1 Zásah do uživatelského rozhraní Google Disku pomocí
Content Scripts

Jedním z postupů, které jsou využívány při implementaci rozšíření pro pro-
hlížeč Google Chrome jsou tzv. content scripts [23]. Tento postup umožňuje
vývojáři přímo zasahovat do podoby jakékoliv webové stránky - měnit její
obsah, rozšiřovat její funkcionalitu a další.

Tento postup by bylo možné využít i pro rozšíření uživatelského rozhraní
Google Disku. Pomocí relativně jednoduchých reakcí na chování uživatele by
bylo možné rozšířit kontextové menu, které se uživateli zobrazuje při kliknutí
pravým tlačítkem na soubor či složku. Pokud by uživatel v kontextové nabídce
zvolil právě tuto volbu, došlo by k přesměrování do prostředí samotného roz-
šíření, kam by byla přenesena informace o tom, u kterého souboru či složky
došlo k vyvolání akce.

Výhody

• Tlačítko vyvolávající akci by bylo umístěno přímo v kontextové
nabídce, na kterou je uživatel aplikace zvyklý.

Nevýhody

• Případné změny uživatelského rozhraní mohou narušit funkci roz-
šíření.

• V případě změny uživatelského rozhraní musí vydat autor aktua-
lizaci rozšíření. Rizikem může být způsob, kterým vývojáři Google
Disku uvolňují aktualizace. Nová verze se mezi uživateli šíří po-
stupně, což může způsobit, že v jednu chvíli bude existovat několik
verzí uživatelského rozhraní a autor práce nemusí mít k dané verzi
uživatelského rozhraní přístup, což způsobí, že nebude schopen vy-
dat aktualizaci.

4.1.2 Registrace rozšíření jako aplikace pro Google Disk
Rozhraní Google Disku umožňuje registrovat aplikace třetích stran [24]. Pokud
je aplikace takto nastavena, dojde k její instalaci do uživatelského rozhraní
Google Disku ve chvíli, kdy uživatel poprvé udělí aplikaci přístupová práva ke
svému účtu.
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Pokud uživatel povolí instalaci aplikaci do svého Google Disku, objeví se
tato aplikace jako jedna z aplikací třetích stran, které lze použít pro otevírání
souborů. Konkrétně se tato aplikace objeví v kontextové nabídce, která se
objeví při stisknutí pravého tlačítka nad souborem či složkou. Aplikace se
objeví v druhé úrovni kontextové nabídky pod položkou ”Otevřít v aplikaci“
a je zde reprezentována ikonou a svým názvem (viz obrázek č. 4.1). Ve chvíli,
kdy uživatel vybere tuto aplikaci, je přesměrován na URL, kterou vývojář
nastavil. V parametrech HTTP požadavku je potom uveden identifikátor resp.
identifikátory souboru, nad kterým byla akce zavolána.

Obrázek 4.1: Umístění zástupce aplikace integrované do uživatelského rozhraní
Google Disku

Výhody

• Oficiální cesta, jak registrovat aplikaci do rozhraní. Díky tomu se
lze spolehnout na konzistenci takové funkce.

• Takto registrovaná aplikace se v Chrome Web Store objevuje jako
aplikace podporující práci s Google Diskem, což může podpořit
důvěru uživatelů v takovou aplikaci.
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Nevýhody

• Tlačítko pro vyvolání akce až v druhé úrovni kontextové nabídky.
Uživatel může mít problém nalézt samotné tlačítko pro vyvolání
akce.

• Aplikace musí mít nakonfigurovanou množinu typů souborů, kterou
umí otevřít. Tuto množinu lze ale rozšiřovat bez nutnosti aktuali-
zace samotné aplikace na straně uživatelů.

4.2 Volba použitých technologií
V rámci této kapitoly autor práce porovnává různé technologie, které mohou
vést k úspěšnému řešení zadaného problému a činí rozhodnutí, jaké technologie
budou pro samotnou implementaci použity. Skutečnost, že volba technologií
byla provedena smysluplně a kombinace zvolených technologí povede k úspěšné
implementaci aplikace, je ověřena v kapitole 4.4.

4.2.1 Druh aplikace
Vzhledem k funkčním požadavkům a možnostem propojení aplikace s uživa-
telským rozhraním služby Google Disk je nyní nutné učinit rozhodnutí, jaký
typ aplikace implementovat. Tato kapitola posuzuje jednotlivé způsoby, které
byly identifikovány v kapitole 2.2.

Autor zde rozebírá výhody jednotlivých alternativ. U těch typů aplikací,
které nakonec nebudou pro implementaci zvoleny, je uveden důvod, proč bylo
takové rozhodnutí učiněno. Autor dochází k závěru, že nejvhodnějším způ-
sobem je implementovat aplikaci typu Chrome Extension, která má všechny
předpoklady pro splnění funkčních i nefunkčních požadavků identifikovaných
v analytické části této práce.

4.2.1.1 Chrome Packaged App

Zásadní výhodou tohoto druhu aplikace je skutečnost, že se aplikace otevírá
v samostatném okně a působí na uživatele jako nativní aplikace konkrétního
operačního systému. Aplikaci tohoto typu je také možné spouštět přímo z ope-
račního systému:

• Ve Windows je registrována v nabídce Start.

• V Linuxu je zastoupena v App Launcheru (pokud je v dané distribuci
tato funkce k dipozici).

• V Mac OS je aplikace k dispozici například pomocí funkce Spotlight.
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Překážkou, která v současné chvíli brání využití tohoto typu aplikace, který
jinak splňuje veškeré požadavky, je ukončení podpory těchto aplikací ze strany
Google, o kterém je více informací uvedeno ve zmiňované kapitole 2.2.

4.2.1.2 Chrome Hosted App

Pozitivní vlastností takové aplikace je, že je hostována online, což přináší hned
několik podstatných výhod:

• Zásadně zjednodušuje způsob distribuce aplikace k uživatelům. Aktua-
lizace aplikace probíhá v reálném čase při každém otevření aplikace.

• Aplikace získává svoji vlastní URL, došlo by tedy k zjednodušení archi-
tektury aplikace, protože by nadále nebyl potřeba modul Filtr HTTP
požadavků.

• Aplikace by byla dostupná i uživatelům mobilních zařízení.

Podstatným problémem je ale skutečnost, že taková aplikace nemůže zpra-
covávat úlohy na pozadí. Ve chvíli uzavření okna prohlížeče již aplikace nemá
přístup ke klientskému počítači. Toto omezení by způsobilo, že úlohy budou
zpracovávány pouze ve chvíli, kdy je aplikace otevřena v okně prohlížeče, což
je u úloh, jejichž zpracování může trvat několik hodin, nemyslitelné.

4.2.1.3 Chrome Extension

Tento druh aplikace splňuje veškeré požadavky, které jsou nutné pro úspěš-
nou implementaci aplikace, která bude splňovat všechny požadavky defino-
vané v této práci. Omezení, která má Chrome Extension oproti jiným druhům
aplikací nejsou klíčová, přesto jsou zde uvedena:

• Nutnost v praxi distribuovat rozšíření pomocí Chrome Web Store19,
která přináší riziko neaktuálnosti aplikace u některých uživatelů.

• Nemožnost spuštění aplikace z prostředí operačního systému.

4.2.2 Programovací jazyk
Jediným jazykem, ve kterém je možné implementovat rozšíření pro Google
Chrome je JavaScript. Google Chrome v současné chvíli neobsahuje interpreter
(software umožňující vykonávat program zapsaný v jiném programovacím či
skriptovacím jazyce) pro jiný jazyk. Tuto skutečnost lze ale obcházet pomocí
kompilace zdrojového kódu jiného jazyka právě do JavaScriptu.

Autor práce v této kapitole učiní rozhodnutí, jakou technologii využije
k implementaci samotného rozšíření. U každé z identifikovaných alternativ

19https://chrome.google.com/webstore
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bude provedeno slovní a bodové hodnocení na škále 1-3 (seřazení technologií
dle splnění kritéria) v několika kritériích popsaných níže.

Na základě podkladů uvedených v této kapitole se autor práce rozhodl
k implementaci využít jazyka Dart, který splňuje definovaná kritéria a přinese
autorovi práce další zkušenosti s touto zajímavou technologií.

4.2.2.1 Kritéria

Typová kontrola a OOP 20 Pro čitelnost a udržitelnost zdrojového kódu
je kritické, aby zvolený jazyk dokázal pracovat s typy a umožňoval práci
s třídami a objekty.

Zkušenosti Autor posuzuje své zkušenosti s danou technologií.

Popularita Popularita technologie závisí na tom, kolik vývojářů se v ní ori-
entuje, ale také například počet nabídek na pracovním trhu.

Knihovny Dostupnost potřebných knihoven (Google Chrome API, Google
Drive API) je zásadním předpokladem, bez kterých by byla implemen-
tace aplikace řádově náročnější.

Kompilace Nutnost kompilovat řešení do JavaScriptu snižuje zásadním způ-
sobem komfort při programování a je tedy třeba ji ve výběru také zo-
hlednit.

4.2.2.2 JavaScript (ECMAScript 6) [25]

Typová kontrola a OOP JavaScript nepodporuje primitivní datové typy
ani kontrolu datových typů u parametrů funkcí, což značně omezuje
čitelnost a bezpečnost zdrojového kódu. ECMAScript 5 přináší do Ja-
vaScriptu podporu tříd.

Zkušenosti Autor práce má s JavaScriptem pouze povrchní zkušenosti zalo-
žené především na požívání knihovny jQuery21.

Popularita Mezi vývojáři je JavaScript často skloňovaným jazykem i pro své
negativní vlastnosti [26]. Nedá se ale popřít, že je stále nejpoužívanějším
jazykem pro vývoj aplikací běžících ve webových prohlížečích [27].

Knihovny Samotná společnost Google vyvíjí všechny potřebné knihovny a je
k nim k dispozici i oficiální dokumentace.

Kompilace JavaScript ve verzi ECMAScript 6 je nativně podporován in-
terpreterem v prohlížeči Google Chrome a není tedy nutné jej nijak
kompilovat.

20Object Oriented Programming – objektově orientované programování
21https://jquery.com/
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4.2.2.3 Dart [15]

Typová kontrola a OOP Dart podporuje typování proměnných. Jakýkoliv
datový typ v Dartu je objektem a potomkem třídy Class. Lze tedy říci, že
Dart je OOP jazykem. Volitelně podporuje také typování. Více informací
o jazyce Dart je uvedeno v kapitole 2.4.

Zkušenosti Autor se zúčastnil hackathonu22, který byl zaměřen právě na
tuto technologii. To mu pomohlo vyzkoušet si základní principy jazyka
Dart. Výstupem hackathonu byla jednoduchá aplikace Nákupní seznam.

Popularita Dart byl před několika lety považován za průkopnickou techno-
logii, která by mohla ukončit monopol JavaScriptu na trhu především
proto, že za tímto projektem stojí samotný Google. Společnost se ale
rozhodla, že Dart VM do prohlížeče Chrome nezakomponuje [14], což
jeho popularitu zasáhlo. V roce 2017 se i přesto objevil mezi nejobdivo-
vanějšími programovacími jazyky na Stack Overflow [28].

Knihovny Pro Dart existuje velké množství knihoven, které jsou generovány
na základě oficiálních knihoven pro JavaScript. Obě potřebné knihovny
jsou na webu Dart Packages23 k dispozici a jsou označeny jako funkční.

Kompilace Dart je nutné kompilovat do JavaScriptu, aby fungoval v prohlí-
žeči. Existuje ale prohlížeč Dartium24, který umí Dart interpretovat bez
nutnosti kompilace. Tento prohlížeč značně usnadní testování při vývoji.

4.2.2.4 Kotlin [29]

Typová kontrola a OOP Kotlin podporuje typy proměnných, ale vyžaduje
u každé proměnné klíčové slovo val. Specifikování typu je potom voli-
telné. Jakýkoliv datový typ v Kotlin je objektem a potomkem třídy
Class.

Zkušenosti Autor nemá s jazykem Kotlin žádné zkušenosti.

Popularita Kotlin se v poslední Stack Overflow Survey [27] umístil na dru-
hém místě mezi nejobdivovanějšími jazyky. Toto hodnocení může být ale
zkreslené z toho důvodu, že Kotlin může být využit i pro vývoj mobilních
aplikací pro Android.

Knihovny Pro Kotlin v tuto chvíli neexistují knihovny pro práci s Goo-
gle službami ani Chrome API. Jediná možnost je vlastní implementace
tzv. wrapperů, které budou využívat volání knihovních funkcí napsaných
v JavaScriptu [30].

22http://www.gug.cz/cs/akce/csob-hackathon/terminy/1
23https://pub.dartlang.org/
24https://webdev.dartlang.org/tools/dartium
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Kompilace Kotlin je nutné kompilovat do JavaScriptu, aby fungoval v pro-
hlížeči.

4.2.2.5 Volba programovacího jazyka

V tabulce číslo 4.1 jsou uvedená bodová hodnocení jednotlivých technologií.
Navzdory skutečnosti, že v tabulce vychází jako nejlepší technologie jazyk
JavaScript, činí autor rozhodnutí využít programovacího jazyka Dart. Jazyk
Dart je druhou nejlepší volbou a autor považuje kritérium ”Typová kontrola“
za velmi podstatné pro udržitelnost a rozšiřitelnost zdrojového kódu.

Typová
kontrola
a OOP

Zkušenosti Popularita Knihovny Kompilace Součet

JavaScript 1 3 3 3 3 13
Dart 3 2 1 2 2 10
Kotlin 2 1 2 1 1 7

Tabulka 4.1: Bodové hodnocení programovacích jazyků dle stanovených kri-
térií
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4.3 Architektura aplikace
Kapitola kromě architektury samotné aplikace popisuje také konfiguraci apli-
kace v prostředí Google Developers Console25, která je podstatnou částí ná-
vrhu této aplikace, bez ní by aplikace samotná byla nepoužitelná. Samotná
aplikace je potom rozdělena do několika modulů, které jsou dále popsány.

Obrázek 4.2: Architektura aplikace

Filtr HTTP požadavků Modul přesměrovává HTTP požadavky na obra-
zovku aplikace.

Autentizace a autorizace s Google Modul se stará o přihlášení a vyžá-
dání práv k uživatelskému účtu.

Uživatelské rozhraní Modul poskytuje uživatelské rozhraní pro správu úloh.

Zpracování úloh Modul zajišťuje zpracování úloh pro změnu vlastnictví.

Konfigurace aplikace Konfigurace aplikace v Google Developers Console
umožňující integrace aplikace do uživatelského rozhraní Google Disku.

25https://console.developers.google.com
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4.3.1 Architektura samotné aplikace

Architektura aplikace bude rozdělena do 4 modulů zobrazených na obrázku
číslo 4.2. Jednotlivé moduly obsluhují určitou část funkcionality, která potom
jako spojitý celek splňuje definované funkční požadavky. Jednotlivé kapitoly
níže popisují právě funkcionalitu jednotlivých modulů.

4.3.1.1 Filtr HTTP požadavků

Úkolem tohoto modulu je přesměrovat HTTP požadavek, který uživatel vyvolá
kliknutím na příslušné tlačítko v uživatelském rozhraním Google Disku.

V případě, že filtr odchytí odpovídající HTTP požadavek, provede pře-
směrování požadavku na obrazovku aplikace, kam přesměruje také parametry
uvedené v původním požadavku. Proces odchycení a přesměrování HTTP po-
žadavku je znázorněn na obrázku č. 4.3.

Obrázek 4.3: Diagram znázorňující úlohu modulu Filtr HTTP požadavků

Akce v rozhraní Google Disku Uživatel v rozhraní Google Disku vyvolá
změnu vlastnictví.

HTTP požadavek Aplikace Google Disk odešle HTTP požadavek na adresu
http://gdchown.the-hub.cz.

Zachycení požadavku Modul Filtr HTTP požadavků dle nastaveného filtru
odchytí požadavek.
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Přesměrování požadavku Přesměrování požadavku na obrazovku uživatel-
ského rozhraní, konkrétně ve formátu: chrome-extension://<extensionID>
/web/start-task.html

Uživatelské rozhraní aplikace Obrazovka uživatelského rozhraní umožní
uživateli zahájit zpracování nové úlohy.

4.3.1.2 Autentizace a autorizace s Google

Úkolem modulu je přihlásit uživatele do aplikace pomocí jeho Google účtu.
V rámci přihlášení uživatel také udělí aplikaci práva pro přístup k jeho datům
uloženým ve službě Google Disk.

K přihlášení uživatele je využita technologie Google OAuth 2.0, která je
v rámci API pro Chrome rozšíření zprostředkována knihovní třídou chrome.identity,
která vývojáři poskytuje metody usnadňující proces autorizace.

Autentizace a autorizace probíhá při každém spuštění aplikace. Po auto-
rizaci aplikace obdrží klientský klíč, který může následně využívat pro vy-
konávání požadavků na Google Drive API. Samotný klíč má určitou dobu
expirace, není tedy nutné uživatele žádat o přihlášení při každém spuštění
aplikace. Abychom mohli této výhody využít, řídí se proces autentizace logi-
kou popsanou na obrázku č. 4.4.

47

chrome-extension://<extensionID>/web/start-task.html
chrome-extension://<extensionID>/web/start-task.html




4.3.
A

rchitektura
aplikace

Obrázek 4.4: Diagram znázorňující proces přihlášení uživatele účtem Google49



4. Návrhová fáze

4.3.1.3 Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní se bude skládat celkem ze 2 obrazovek, které uživateli
umožní spravovat úlohy pro převod vlastnictví.

Vytvoření nové úlohy

• Na tuto obrazovku je uživatel přesměrován po tom, co v prostředí
Google Disku vyvolá požadavek na nový převod vlastnictví.

• Obrazovka uživateli umožní nastavit vlastnosti nového převodu
vlastnictví a spustit jej.

Přehled existujících úloh

• Obrazovka bude uživateli dostupná kliknutím na ikonu rozšíření
v pravé horní části okna prohlížeče (viz obrázek č. 4.5).

• Obrazovka uživateli zobrazí existující úlohy společně s jejich sta-
vem. Úlohy bude možné pozastavit a případně znovu spustit.

Obrázek 4.5: Zobrazení rozšíření v prohlížeči Google Chrome

4.3.1.4 Zpracování úloh

Tento modul bude ukládat běžící úlohy a zároveň je zpracovávat. Uživatel bude
moci spravovat úlohy pomocí modulu Uživatelské rozhraní. Úkolem tohoto
modulu jsou dvě základní činnosti:

Správa úložiště běžících úloh

• Modul bude zajišťovat persistentní ukládání průběhu zpracováva-
ných úloh tak, aby aplikace uměla navázat na zpracovávání úloh
i po jejím restartu.

• Bude poskytovat potřebná data modulu Uživatelské rozhraní.
• Úlohy budou ukládány v úložišti Local Storage prohlížeče Google

Chrome.
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Zpracování úloh

• Modul bude na pozadí provádět zpracování úloh pro převod vlast-
nictví, které byly vytvořeny uživatelem.

• Tento modul bude tedy komunikovat s Google Drive API za účelem
změny vlastnictví zadaných souborů.

4.3.2 Konfigurace aplikace v Google Developers Console

Aby bylo možné do uživatelského rozhraní Google Disku zaregistrovat tuto
aplikaci je nutné ji správně nakonfigurovat v Google Developers Console. Pro-
ces vytvoření projektu, aktivace jednotlivých API a generování přístupových
klíčů je popsán v kapitole 2.3.

Po aktivování Google Drive API je nutné provést potřebná nastavení
v sekci Drive UI Integration. Pro tuto aplikaci budou aplikována následující
nastavení:

Application name Jméno aplikace, které se bude zobrazovat v rámci roz-
hraní Google Disku.

Icons Ikona aplikace v několika velikostech, která se bude zobrazovat v rámci
rozhraní Google Disku hned vedle samotného názvu aplikace.

Open URL Adresa, na kterou bude uživatel přesměrován, pokud se rozhodne
otevřít soubor/složku pomocí této aplikace.

Secondary MIME Types Typy souborů, které lze v aplikaci otevřít. Pro
zadané typy souborů se bude tato aplikace zobrazovat jako možný editor,
aplikace se tedy u daného souboru objeví v konktextovém menu pod
položkou ”Otevřít v aplikaci“.

Multiple Files Support Označuje, zda aplikace podporuje otevření více
souborů najednou.

Open URL uvedená v konfiguraci aplikace v rámci Google Developer Con-
sole zde poslouží pouze jako prostředník. URL, na kterou bude uživatel pře-
směrován musí mít tvar běžné webové adresy. To způsobuje, že nelze poža-
davek směrovat na adresu kterékoliv obrazovky samotného rozšíření, která
je ve formátu chrome-extension://extensionID/index.html. Je zde tedy
nutné využít schopnosti modulu Filtr HTTP požadavků a přesměrovat po-
žadavek na obrazovku rozšíření. URL slouží jako klíč, podle kterého modul
implementovaný v samotném rozšíření pozná správný požadavek, který od-
chytí a přesměruje jej na obrazovku rozšíření.
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4.4 Proof of Concept
Aby autor práce ověřil, že technologie a postupy zvolené v návrhové části
této práce dokáží řešit zadaný problém, vytvořil pomocí těchto technologií
jednoduché rozšíření prohlížeče Google Chrome. Samotné rozšíření je přílohou
č. 5 a zdrojové kódy konceptu lze nalézt v příloze č. 4 na přiložené SD kartě.

V této kapitole je obsažen popis implementované funkcionality a je zde
také uveden postup, jak koncept otestovat v prohlížeči Google Chrome.

Při konzultaci s Pavlem Petrželou (petrzpav@fit.cvut.cz) a vedoucím práce
Jiřím Pavelkou (jiri.pavelka@fit.cvut.cz) se autor práce shodl s oběma zmíně-
nými, že technologie použité při tvorbě tohoto konceptu oplývají všemi potřeb-
nými vlastnostmi a je tedy možné pokročit k samotné implementaci aplikace.

4.4.1 Funkcionalita
Implementovaná funkcionalita nepředstavuje žádný z funkčních požadavků,
které byly specifikovány v analytické části této práce, ale klade si za cíl ověřit
zvolenou kombinaci technologií a její schopnost řešit zadaný problém.

Funkcionalita zahrnuje postup, jímž uživatel udělí aplikaci přístup ke svým
datům ve službě Google Disk a umožní nainstalování aplikace do uživatelského
rozhraní Google Disku. Následně vzniká uživateli možnost vyvolat akci přímo
z rozhraní Google Disku, která je následně přesměrována na obrazovku rozší-
ření.

Implementace této funkcionality zahrnuje následující části, které budou
součástí výsledné aplikace:

Vytvoření projektu Byl vytvořen projekt v aplikaci Google Developers Con-
sole, aktivováno Google Drive API a vygenerovány potřebné přístupové
údaje, které budou v aplikaci dále využity.

Propojení aplikace s rozhraním Google Disk V Google Developers Con-
sole byla aplikace nakonfigurována dle kritérií uvedených v kapitole
4.3.2. Použitá konfigurace:

Application name Google Drive Chown
Icons Balíček s použitými ikonami je přílohou č. 6 na přiložené SD

kartě.
Open URL https://gdchown.the-hub.cz
Secondary MIME Types application/vnd.google-apps.folder (Google

Disk složka)
Multiple Files Support true

Filtr HTTP požadavků Byl implementován filtr HTTP požadavků dle spe-
cifikace v kapitole 4.3.1.1.
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Autentizace a autorizace s Google Byl implementován modul aplikace pro
přihlášení k Google účtu dle specifikace v kapitole 4.3.1.2.

4.4.2 Postup pro testování konceptu

Provedením popsaného postupu může čtenář ověřit, že zvolené technologie
úspěšně posloužili k implementaci funkcionality tohoto konceptu.

1. V Google Chrome na stránce Extensions zvolte volbu ”Load unpacked
extension“ a zvolte složku s přílohou č. 5 z přiložené SD karty.

2. Přejděte v prohlížeči na adresu:
chrome-extension://gjeojnkeljgkllicpnleckgldccmdbce/web/start-
task.html.

3. Klikněte na tlačítko ”Sign in with Google“ a udělte aplikaci přístup.
Objeví se zpráva, že je uživatel úspěšně přihlášen.

4. V rozhraní Google Disku kliknutím pravého tlačítka myši na jakoukoliv
složku zvolte možnost ”Open With“ a následně ”Google Drive Chown“.
Otevře se nová karta s obrazovkou rozšíření. Jak si můžete všimnout
v URL, aplikace získala ID souboru (a další údaje jako třeba ID uživa-
tele), na němž byla v rozhraní Google Disku akce vyvolána.

5. Na závěr smažte rozšíření z vašeho prohlížeče. Odeberte aplikaci práva
k vašemu účtu na adrese https://myaccount.google.com/permissions.

4.5 Případy užití
Případy užití této aplikace přímo vycházejí z funkčních požadavků definova-
ných v analytické části této práce. Každý případ užití obsahuje krátký příběh
a potom tok událostí, které uživatel nebo aplikace vykoná.

Ačkoliv se cíl, který uživatel sleduje při realizaci UC2 a UC3, zdá totožný,
je z technického hlediska nutné tyto případy užití odlišit. Google Drive API
neposkytuje volání pro změnu vlastníka mezi různými G Suite doménami26.
Z tohoto důvodu je nutné, aby nový vlastník souborů inicioval převod vlastnic-
tví a aplikace následně vytvoří identickou kopii adresářové struktury, jejímž
vlastníkem bude právě tento uživatel.

Součástí práce jsou video nahrávky, na kterých autor ukazuje průběh jed-
notlivých případů užití v implementované aplikaci. Nahrávky je možné najít
na přiložené SD kartě jako přílohu č. 7.

26API vrací chybovou hlášku se zprávou, že takový převod není v tuto chvíli podporován.
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4.5.1 UC1 - Analýza adresářové struktury
Uživatele zajímá, jak rozsáhlá je konkrétní adresářová struktura. Rozhodne se
k analýze adresářové struktury využít tuto aplikaci.

Tok událostí

1. Uživatel se přihlásí do rozšíření.

2. Uživatel v rozhraní Google Disku otevře složku, kterou chce analyzovat,
pomocí této aplikace.

3. Uživatel nastaví vybere možnost zanalyzovat strukturu složky.

4. Aplikace provede na pozadí analýzu struktury.

5. Uživatel si může zobrazit průběh zpracování kliknutím na ikonu rozšíření
v prohlížeči.

6. Aplikace po dokončení analýzy zobrazí výsledek v popup okně, které
si uživatel může zobrazit kliknutím na ikonu rozšíření v prohlížeči.

4.5.2 UC2 - Převod vlastnictví v rámci G Suite domény
Jeden z uživatelů se blíží dosažení limitu úložiště, které má na svém účtu k dis-
pozici. Domluvil se proto s kolegou, který má k dispozici nevyužitý prostor, že
převede vlastnictví některých souborů do jeho vlastnictví, aby uvolnil prostor
na svém účtu.

Tok událostí

1. Původní vlastník se přihlásí do rozšíření.

2. Původní vlastník v rozhraní Google Disku otevře složku, kterou chce
převést, pomocí této aplikace.

3. Aplikace zobrazí formulář pro nastavení převodu vlastnictví.

4. Původní vlastník nastaví vlastnosti převodu vlastnictví a potvrdí jeho
spuštění. Zvolí možnost převodu v rámci G Suite domény a uvede e-
mailovou adresu nového vlastníka.

5. Aplikace provede na pozadí převod vlastnictví.

6. Původní vlastník si může zobrazit průběh zpracování kliknutím na ikonu
rozšíření v prohlížeči.
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4.5. Případy užití

4.5.3 UC3 - Převod vlastnictví napříč doménami
Uživatel přestal pracovat na projektu, který k organizaci souborů používá Go-
ogle Disk. Je třeba, aby ostatní pracovníci stále měli přístup k dokumentům,
ale uživatel k nim již nechce mít přístup. Jakýkoliv jiný pracovník tedy převede
vlastnictví souborů pod svůj účet.

Tok událostí

1. Původní vlastník nasdílí složku novému vlastníkovi v rozhraní Google
Disku.

2. Nový vlastník se přihlásí do rozšíření.

3. Nový vlastník v rozhraní Google Disku otevře složku, kterou chce pře-
vést, pomocí této aplikace.

4. Nový vlastník nastaví vlastnosti převodu vlastnictví a potvrdí jeho spuš-
tění. Zvolí možnost převodu mezi doménami.

5. Aplikace provede na pozadí převod vlastnictví.

6. Nový vlastník si může zobrazit průběh zpracování kliknutím na ikonu
rozšíření v prohlížeči.

7. Po dokončení převodu může původní vlastník smazat původní soubory.
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Kapitola 5
Implementační fáze

V rámci této práce bylo implementováno rozšíření pro prohlížeč Google Chrome,
jehož funkcionalita je založená na definovaných funkčních požadavcích, po-
tažmo případech užití. Rozšíření bylo implementováno pomocí technologií zvo-
lených v návrhové části této práce a byla dodržena navržená architektura.

Tato kapitola nejdříve popisuje řešení dílčích problémů, které autor práce
během samotné implementace vyřešil. Další částí kapitoly je technická spe-
cifikace, která popisuje použité technologie a také poskytuje případným po-
kračovatelům návody, jak aplikaci kompilovat, spustit, případně spustit pro
účely ladění.

Poslední částí této kapitoly je část Testování, ve které bylo provedeno
otestování funkcionality na větší adresářové struktuře. Tato část demonstruje
výkon aplikace a diskutuje, jaký vliv má na zpracování úloh typ převodu
vlastnictví, případně další nastavení, které může uživatel modifikovat.

5.1 Koncepty řešení dílčích problémů
Tato kapitola popisuje řešení těch částí práce, které jsou pro tuto práci spe-
cifické. Věnuje se popisu algoritmů, které byly použity pro realizaci převodu
vlastnictví, způsobu persistence dat, zpracování úloh na pozadí, implementaci
filtru HTTP požadavků a také konfiguraci aplikace souborem manifest.json.

Závěrem tato kapitola popisuje způsob, kterým byl vyřešen problém s tes-
továním aplikace bez nutnosti časté kompilace zdrojového kódu z jazyka Dart
do jazyka JavaScript, čímž je značně usnadněno ladění aplikace s využitím
prohlížeče Dartium27.

27https://webdev.dartlang.org/tools/dartium
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5. Implementační fáze

5.1.1 Implementace převodu vlastnictví
Samotný převod vlastnictví je v aplikaci rozdělen do dvou částí.

Analýza adresářové struktury Aplikace nejdříve projde celou adresářo-
vou strukturu a persistentně uloží veškeré získané informace.

Převod vlastnictví V závislosti na získaných informacích z analýzy provede
aplikace změnu vlastníka souborů. Samotný převod vlastnictví se liší na
základě toho, zda uživatel převádí vlastnictví v rámci jedné G Suite
domény nebo napříč doménami.

5.1.1.1 Řízení převodu vlastnictví

Jednotlivé části převodu vlastnictví jsou zpracovávány algoritmy popsanými
níže. Řízení celého převodu vlastnictví a řešení chybových stavů má na starosti
třída TaskWorker, která je vytvořena pro každou zpracovávanou úlohu.

U každého níže popsaného algoritmu bylo třeba počítat s tím, že API může
kdykoliv vrátit chybovou zprávu. Nejčastěji k tomu dochází z toho důvodu,
že uživatel dosáhne limitu počtu požadavků na server. Každý uživatel má
prostřednictvím této aplikace možnost vykonat pouze 1000 požadavků za 100
vteřin (omezení nastavené Google Drive API). V případě, že uživatel tento
limit vyčerpá, vrátí API chybu.

Aplikace s touto situací počítá. Po dokončení každé dávkové operace ukládá
algoritmus persistentně všechna získaná data. V případě, že byla vrácena
chyba, algoritmus se ukončí a upozorní třídu TaskWorker.

TaskWorker je na tuto situaci připraven a reaguje na ni čekáním před tím,
než se znovu pokusí zahájit zpracování úlohy. K čekání je využita modifikace
algoritmu exponential backoff [32].

Modifikace spočívá v tom, že maximální doba, po kterou aplikace čeká
je právě 100 vteřin. Po uplynutí této doby by měl být limit opět obnoven
a aplikace by měla být schopná pokračovat v práci. V případě, že tomu tak
není, běhu aplikace to nijak neškodí, protože začne čekat znovu.

5.1.1.2 Analýza adresářové struktury

Během analýzy provádí aplikace dotazování pomocí Google Drive API k zís-
kání informací o adresářové struktuře. K procházení struktury je využíván
rekurzivní algoritmus. Aby nedocházelo k odesílání příliš velkého množství
HTTP požadavků, je algoritmus optimalizován tak, že dochází k slučování
jednotlivých požadavků do dávek, které jsou následně odeslány najednou. Al-
goritmus je popsán následujícím procesem:
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1. Najde všechny složky a soubory uložené v zadané složce.

2. Persistentně28 uloží informace o těchto složkách a souborech.

3. Pro každou nalezenou podsložku připraví požadavek pro nalezení všech
jejích podsložek a souborů.

4. Vytvoří dávkovou úlohu ze všech připravených požadavků.

5. Odešle dávkovou úlohu do Google Drive API.

6. Zpracuje výsledek každého požadavku z dávky.

7. Nepersistentně29 uloží výsledek požadavku.

8. Pro každou nalezenou složku vytvoří nový požadavek pro nalezení všech
podsložek a souborů.

9. Vytvořený požadavek přidá do seznamu požadavků pro dávku.

10. Odešle dávkový požadavek.

11. Persistentně uloží výsledek dávkové operace.

12. Pokud není seznam nových požadavků prázdný, pokračuje znovu krokem
č. 4.

13. Pokud je seznam nových požadavků prázdný, skončí.

Tento algoritmus implementuje třída StructureAnalyzer.
Samotný výsledek požadavku může obsahovat veškeré informace o soubo-

ru/složce. V zájmu ušetření prostředků aplikace při kontaktování API přesně
specifikuje, jaké údaje požaduje. Při zpracování výsledku požadavku jsou proto
získávány pouze následující informace nutné ke zpracování úlohy:

• jméno souboru/složky,

• ID souboru/složky,

• true/false hodnota určující, zda je přihlášený uživatel majitelem souboru

• práva uživatelů k souboru/složce (pouze v případě, že se jedná o převod
mezi doménami a uživatel si přeje zachovat nastavení sdílení).

28Data jsou uložena v Local Storage, tedy na pevném disku počítače.
29Data jsou uložena pouze v paměti RAM.
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5.1.1.3 Převod vlastnictví v rámci domény G Suite

V rámci domény G Suite je převod vlastnictví značně jednodušší, protože API
podporuje požadavek na přímou změnu vlastníka. Stačí zde specifikovat, jaká
e-mailová adresa se má stát novým vlastníkem a pokud je uživatel s touto e-
mailovou adresou součástí stejné domény, dojde ke změně vlastnictví souboru.
Algoritmus se tedy řídí následujícím postupem:

1. Projde rekurzivně datovou strukturu a pro každý soubor/složku, který
vlastní přihlášený uživatel, vytvoří požadavek na změnu vlastníka.

2. Všechny získané požadavky spojí do jednoho dávkového požadavku.

3. Odešle požadavek.

4. Zpracuje výsledek každého požadavku a v případě úspěšné změny vlast-
níka aktualizuje datovou strukturu.

5. Persistentně uloží datovou strukturu.

Tento algoritmus implementuje třída InDomainTransfer.

5.1.1.4 Převod vlastnictví mezi doménami

Pro převod vlastnictví mezi doménami v tuto chvíli neexistuje API volání,
které by jej provedlo. Jediným možným způsobem je tedy vytvořit kopii sou-
boru pomocí uživatelského účtu nového vlastníka. Následně je třeba přenést
požadovaná metadata z původních souborů na ty nové. Tento algoritmus lze
tedy rozdělit na dvě části – vytvoření kopií souborů a přenos metadat.

Požadavky na vytvoření kopie souboru i přenos metadat se během vývoje
ukázaly jako časově náročné – vzdálený server je zpracovává delší dobu. Z to-
hoto důvodu byl rekurzivní algoritmus modifikován tak, aby v jedné dávce bylo
odesláno jen relativně malé množství požadavků a server je stačil zpracovat
v čase nepřesahujícím 20-30 vteřin.

Vytvoření kopií souborů

1. Projde rekurzivně datovou strukturu a hledá soubory a složky, které
ještě nebyly zkopírovány.

2. Pro každý nalezený soubor vytvoří požadavek na vytvoření kopie sou-
boru a její umístění do nadřazené složky. Složka nejvyšší úrovně je umís-
těna do složky Můj Disk.

3. Uloží vytvořený požadavek do seznamu požadavků.

4. Pokud je v seznamu požadavků již uloženo maximum požadavků, po-
kračuje krokem 5, jinak se vrací do kroku 2.
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5. Pokud je seznam požadavků prázdný, algoritmus skončí.

6. Seznam požadavků spojí do jednoho dávkového požadavku.

7. Odešle požadavek.

8. Zpracuje výsledek každého požadavku a uloží do datové struktury ID
nově vytvořeného souboru.

9. Persistentně uloží datovou strukturu a pokračuje krokem 1.

Tento algoritmus implementuje třída CrossDomainTransfer.

Přenos metadat
Aplikace v tuto chvíli umožňuje pouze přenos nastavení sdílení. Informace

o tomto nastavení jsou získány již v průběhu analýzy adresářové struktury.
Tento algoritmus tato nastavení pouze aplikuje na nově vytvořené soubory.

1. Projde rekurzivně datovou strukturu a hledá soubory a složky, u kterých
je uložena nějaká informace o nastavení sdílení.

2. Pro každé nalezené oprávnění vytvoří požadavek na jeho aplikaci k nové
vytvořenému souboru.

3. Uloží vytvořený požadavek do seznamu požadavků.

4. Pokud je v seznamu požadavků již uloženo maximum požadavků, po-
kračuje krokem 5, jinak se vrací do kroku 2.

5. Pokud je seznam požadavků prázdný, algoritmus skončí.

6. Seznam požadavků spojí do jednoho dávkového požadavku.

7. Odešle požadavek.

8. Zpracuje výsledek každého požadavku a z datové struktury odstraní
informaci o oprávnění, které bylo aplikováno.

9. Persistentně uloží datovou strukturu a pokračuje krokem 1.

Tento algoritmus implementuje třída SharingTransfer.

5.1.2 Zpracování úloh na pozadí
Jedním z nefunkčních požadavků je, aby aplikace zpracovávala převody vlast-
nictví na pozadí bez nutnosti otevřeného okna prohlížeče či asistence uživatele.

Toto řešení dosahuje této vlastnosti díky využití background skriptu [23].
Background skript je část zdrojového kódu, která je vykonána při aktivaci
rozšíření v prohlížeči. Tento skript proběhne tedy pokaždé, když je prohlížeč
spuštěn. Síla tohoto skriptu je v tom, že umožňuje nastavit event listenery30,

30Část zdrojového kódu, která je spuštěna ve chvíli, kdy proběhne v aplikaci daná změna.
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které budou aktivovány ve chvíli, kdy dojde k vykonání akce, na kterou jsou
navázány.

Tato aplikace využívá event listener navázaný na změnu v Local Storage.
Pokaždé, když dojde v tomto úložišti ke změně, funkce navázaná na tento
listener je zavolána. Změna v úložišti je vyvolána pokaždé, když uživatel vy-
tvoří a spustí nový přenos vlastnictví. To programu umožní na tuto událost
zareagovat a spustit zpracování úlohy. Díky tomu, že se kód provede i při
aktivování rozšíření, dojde k zahájení zpracování i při spuštění prohlížeče.

Aby bylo možné zpracovat na pozadí více zadaných úloh, dojde navíc vždy
po skončení zpracování úlohy k pokusu zpracovat úlohu další. V případě, že
ve frontě čeká další úloha, začne se zpracovávat.

Popsanou funkcionalitu implementuje skript tasks_worker.dart a také
třída BackgroundWorker.

5.1.3 Persistence dat

Data jsou v aplikaci ukládána pomocí úložiště Local Storage, které nemá sta-
novenou dobu expirace a může proto posloužit jako persistentní úložiště. Ke
smazání tohoto úložiště dojde až ve chvíli, kdy uživatel z prohlížeče rozšíření
smaže.

Pro přístup k úložišti je vyžadováno v konfiguraci manifest.json přiřadit
oprávnění storage. Díky tomuto oprávnění získá aplikace přístup ke knihovně
chrome.storage, která slouží pro práci s úložištěm. Knihovna umožňuje uklá-
dat data jako objekty, ale pro účely tohoto projektu jsou při ukládání objekty
serializovány a následně ukládány v textové podobě.

Úložiště je indexováno pomocí textového klíče. Pro účely tohoto projektu
je klíčem v úložišti identifikátor složky, která je aplikací zpracovávána.

5.1.4 Přesměrování HTTP požadavků

Součástí aplikace je i modul pro přesměrování HTTP požadavků, které uživa-
tel iniciuje z prostředí Google Disku ve chvíli, kdy otevře složku pomocí této
aplikace. Modul byl navržen v návrhové části této práce, konkrétně v kapitole
Architektura aplikace. Implementace tohoto modulu je v souboru
assets/register-events.js.

Tento skript je jedinou částí práce, kterou se autorovi nepodařilo imple-
mentovat v jazyce Dart a k implementaci tohoto skriptu byl tedy využit Ja-
vaScript. Důvodem, proč se implementace v jazyce Dart nepodařila je problém
v knihovně chrome, který je zdokumentován [33] již několik let, ale k jeho
opravě prozatím nedošlo.

Modul je implementován pomocí event listeneru
chrome.webRequest.onBeforeRequest, který je vyvolán pokaždé, kdy je v pro-
hlížeči vytvořen HTTP požadavek. Filtrování této události může být potenci-
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álně neefektivní, protože v prohlížeči je vykonáváno obrovské množství HTTP
požadavků.

Při vytváření takového listeneru je ale možné specifikovat filtr, který omezí
množinu požadavků, které bude námi specifikovaný listener odposlouchávat.
V rámci této aplikace byl filtr nastaven tak, aby byl listener spuštěn pouze
ve chvíli, kdy je vytvořen požadavek na doménu gdchown.the-hub.cz, což je
doména, která byla použita při konfiguraci aplikace v prostředí Google API
Console.

V případě, že je listener aktivován, přesměruje požadavek z původního cíle
na stránku s formulářem pro vytvoření nového převodu vlastnictví a předá mu
URL parametry z originálního požadavku (ty obsahují identifikátory složek,
které mají být v aplikaci zpracovány).

5.1.5 Konfigurace rozšíření pomocí manifest.json

Soubor manifest.json slouží jako konfigurace rozšíření. Tento soubor speci-
fikuje práva, konfiguraci pro Google OAuth 2.0 a v neposlední řadě také název
a popis rozšíření, které se bude zobrazovat uživatelům. Konfiguraci použitou
pro tuto aplikaci je možné najít v příloze č. 1 na přiložené SD kartě. Význam
jednotlivých částí konfigurace lze dohledat v dokumentaci. Následuje krátký
popis těch částí konfigurace, které mohou být pro čtenáře méně pochopitelné.

permissions

identity umožňuje aplikaci přístup ke knihovně chrome.identity

storage aplikaci zpřístupní Local Storage
webRequest a webRequestBlocking umožňuje aplikovaci filtrovat

a přesměrovávat HTTP požadavky
*://gdchown.the-hub.cz/ aplikace je schopna filtrovat požadavky na

tuto doménu

background

page specifikuje skript, který poběží na pozadí v prohlížeči
persistent určuje, zda je nutné, aby skript na pozadí běžel neustále

nebo může být uspáván při nečinosti; volba true je zde použita, pro-
tože by jinak knihovna chrome.webRequest nefungovala správně
[23]

oauth2

client_id identifikátor aplikace registrované v Google API Console
scopes oprávnění, které aplikace vyžaduje od uživatele
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5.1.6 Testování aplikace bez nutnosti kompilace
Vzhledem k tomu, že Dart VM není v tuto chvíli součástí žádného produkčního
webového prohlížeče, musí nutně docházet ke kompilaci zdrojového kódu do
JavaScriptu. Při vývoji této aplikace je ale tato skutečnost zásadní překážkou
bránící efektivnímu průběhu vývoje.

Aby bylo možné aplikaci vyvíjet bez nutnosti kompilace, bylo nutné pod-
statnou část aplikace odstínit od specifik platformy Google Chrome Apps.
Díky tomuto odstínění je možné velkou část funkcionality vyvíjet a testovat
pomocí prohlížeče Dartium a dosáhnout tak zásadně vyšší efektivity při vý-
voji.

Některé části této aplikace jsou ale s platformou Chrome Apps tak spjaty,
že je nebylo možné upravit tak, aby byly na platformě nezávislé. Tato překážka
byla překlenuta dvojí implementací těchto částí aplikace.

Aplikace potom při běhu sama rozhodne, jakou implementaci využije v zá-
vislosti na tom, zda je v danou chvíli spuštěna jako Chrome Extension nebo
jako běžná webová aplikace. Tato technika byla využita ve dvou částech apli-
kace a je popsána dále.

5.1.6.1 Autentizace a autorizace uživatele

V rámci platformy Google Chrome Apps aplikace nemá přístup ke cookies31.
To způsobilo, že aplikace nemůže využívat dostupnou knihovnu googleapis_auth,
která s podporou cookies počítá. Místo toho je ale na platformě Chrome Apps
k dispozici knihovna chrome.identity, která poskytuje podobnou funkciona-
litu.

Tento problém byl tedy vyřešen dvojí implementací této části aplikace.
Byla vytvořena abstraktní třída Authenticator, která má dvě implemen-
tace. Třída ChromeAuthenticator, která je využívána v případě, že je apli-
kace zkompilována do JavaScriptu a spuštěna jako Google Chrome Extension.
V případě testování aplikace v prohlížeči Dartium je využita třída HttpAuthenticator.

5.1.6.2 Persistentní ukládání dat

Podobná situace nastává i při přístupu k Local Storage. V Chrome Extension
je k dispozici knihovna
chrome.extension.local, která je využívána implementovanou třídou
ChromeStorage. Naopak při testování aplikace je třeba využít knihovny
window.localStorage, což také činí třída BrowserStorage.

Zajímavým rozdílem mezi dvěma zmíněnými knihovnami je fakt, že
chrome.extension.local implementuje jednotlivé operace pomocí asynchron-
ních metod. U window.localStorage jsou jednotlivé metody synchronní. Právě

31Data uložená v prohlížeči, která jsou při každém požadavku odesílána na server.
V tomto případě slouží k rozlišení uživatelů.
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proto byly metody abstraktní třídy TaskStorage (implementovaná dvěma
výše zmíněnými třídami) definovány jako asynchronní. Díky tomu zbytek apli-
kace předpokládá, že operace probíhají asynchronně a nedochází k degradaci
výkonu.

5.2 Technická specifikace
Tato specifikace slouží především případným pokračovatelům v tomto pro-
jektu. Poskytuje komplexní informaci o struktuře projektu, procesu instalace
vývojového prostředí a také závislostech této aplikace. Pokračovatelům také
popisuje způsoby, jakým je aplikace kompilována pro nasazení v produkčním
prostředí, jak aplikaci testovat pomocí prohlížeče Dartium a jaký postup byl
zvolen pro generování dokumentace zdrojového kódu.

5.2.1 Struktura zdrojového kódu
Zdrojový kód aplikace je k dispozici nejen jako příloha č. 1 na SD kartě
přiložené k této práci, ale také ve verzovacím systému Git. Projekt je ulo-
žen ve vzdáleném úložišti GitLab FIT ČVUT a je dostupný na této adrese:
https://gitlab.fit.cvut.cz/kopecj24/google-drive-chown.

Největší část funkcionality této aplikace je dle konvence programovacího
jazyka Dart umístěna ve složce /lib. Složka je nadále rozdělena dle jednotli-
vých funkčních celků. Celky byly rozděleny do následujících podsložek:

authentication třídy obsluhující autentizaci a autorizaci uživatele

components komponenty uživatelského rozhraní

exceptions výjimky definované pro účely této aplikace

main-components komponenty obalující funkcionalitu jednotlivých obrazo-
vek

model datový model aplikace

processes třídy obsluhující zpracování úloh na převod vlastnictví souborů

requests třídy sloužící pro generování a zpracování HTTP požadavků na
Google Drive API

services třídy poskytující služby napříč aplikací

storage třídy zajišťující persistentní ukládání dat do Local Storage

Složka /web potom obsahuje obrazovky aplikace ve formátu HTML a sou-
bory v jazyce Dart, které jsou na těchto obrazovkách využívány. Jejich úkolem
je především načíst odpovídající hlavní komponentu ze složky
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/lib/main-components. V těchto souborech není implementována zásadní
funkcionalita. Výjimku z tohoto pravidla tvoří soubor tasks_worker.dart,
který slouží k obsluze zpracování úloh na pozadí.

Ve složce /web/assets potom najdeme statické zdroje aplikace jako jsou
například obrázky.

V kořenové složce projektu jsou obsaženy podstatné konfigurační soubory.
Soubor pubspec.yaml definuje závislosti projektu a také vlastnosti využité při
kompilaci do JavaScriptu. Více o závislostech projektu je uvedeno v následující
kapitole. Soubor manifest.json slouží jako konfigurace, kterou načte prohlí-
žeč Chrome při instalaci rozšíření. Více o tomto souboru je uvedeno v kapitole
5.1.5.

5.2.2 Závislosti aplikace
Aplikace je implementována v jazyce Dart ve verzi 1.24. Pro vývoj aplikace
je nutné nainstalovat příslušné SDK32. Více informací o nastavení prostředí
a instalaci SDK je uvedeno v následující části této kapitoly.

angular framework pro tvorbu uživatelského rozhraní

angular_components balík hotových komponent pro zjednodušení tvorby
uživatelského rozhraní

angular_forms framework pro tvorbu formulářů

googleapis nástroje pro komunikaci s Google API

googleapis_auth autentizace a autorizace uživatele pomocí Google OAuth
2.0

chrome přístup ke knihovnám platformy Google Chrome Apps

dartson nástroj umožňující serializaci/deserializaci objektů do/z formátu JSON

sass_builder knihovna pro kompilaci SASS do CSS

Pro správu závislostí aplikace je používán správce balíčků pub33.

32Software Development Kit - balík nástrojů pro vývoj aplikací na konkrétní platformě
33https://www.dartlang.org/tools/pub
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5.2.3 Nastavení vývojového prostředí
Pro vývoj aplikace je nutné nastavit vývojové prostředí, které se pro tento
projekt skládá z následujících komponent:

Dart SDK 34 Při instalaci dojde k nainstalování prohlížeče Dartium, správce
balíčků pub i kompilátor dart2js. Pro správné fungování je třeba nasta-
vit, aby byl nástroj pub i kompilátor dart2js k dispozici pro spuštění
z příkazové řádky.

SASS compiler 35 Pro správné fungování je třeba zajistit, aby byl nástroj
sass k dispozici pro spuštění z příkazové řádky.

5.2.4 Kompilace aplikace a spuštění
Pro spuštění rozšíření v prohlížeči Google Chrome je třeba aplikaci zkompilo-
vat pomocí kompilátoru dart2js. Tento kompilátor je využíván nástrojem pub.
Pro zkompilování aplikace tedy stačí následovat uvedený postup. Přílohou č.
2 na přiložené SD kartě je adresář obsahující zkompilované rozšíření, které je
možné spustit bez nutnosti kompilace. V tom případě je možné začít krokem
4 uvedeného postupu.

1. V příkazové řádce ze složky projektu spusťte příkaz pub get, kterým
dojde ke stažení závislostí projektu.

2. Následně použijte příkaz pub build, který provede kompilaci projektu
a zkompilovaný výstup uloží do složky build ve složce projektu.

3. Po úspěšné kompilaci je třeba do složky build zkopírovat soubor
manifest.json, který je k nalezení přímo ve složce projektu. Ve chvíli,
kdy je soubor ve složce build umístěn, je možné rozšíření načíst do
prohlížeče.

4. V prohlížeči přistupte na adresu chrome://extensions/.

5. Zvolte volbu”Load unpacked“ a pomocí dialogového okna najděte složku
build, kde je uloženo zkompilované rozšíření.

6. Rozšíření se načte do prohlížeče a jeho ikona se objeví v pravém horním
rohu prohlížeče.

Průběh zpracování a chování skriptu běžícího na pozadí je možné sledo-
vat pomocí vývojářských nástrojů v prohlížeči Google Chrome. Ve správci
rozšíření je třeba otevřít detail rozšíření a následně kliknout na odkaz /web/
tasks-worker.html. V konzoli je následně možné sledovat výpis hlášek pro
ladění aplikace.

34https://v1-dartlang-org.firebaseapp.com/install
35https://sass-lang.com/install

67

chrome://extensions/
/web/tasks-worker.html
/web/tasks-worker.html
https://v1-dartlang-org.firebaseapp.com/install
https://sass-lang.com/install


5. Implementační fáze

5.2.5 Spuštění aplikace pro účely ladění
Pro ladění aplikace není vhodné využívat zkompilovanou verzi kódu nejen
z toho důvodu, že je třeba při každé změně kód znovu kompilovat, ale také
proto, že během kompilace dojde k minifikaci zdrojového kódu a případné
chyby je téměř nereálné objevit. Proto je vytvořen následující postup, který
umožní aplikaci spustit v prohlížeči Dartium a jednoduše ji ladit. Při změně
kódu aplikace potom stačí obnovit okno prohlížeče.

Je třeba si uvědomit, že využitím tohoto postupu nebude možné otestovat
funkce závislé na platformě Google Chrome Apps jako je autentizace uživatele
pomocí knihovny chrome.identity nebo ukládání dat pomocí
chrome.storage.local. Pro testování těchto částí aplikace je nutné ji zkom-
pilovat. V tomto případě také nebude k dispozici zpracování úloh na pozadí,
ale jejich zpracování lze vyvolat přistoupením na adresu http://localhost:
6535/web/tasks-worker.html.

1. Z příkazové řádky v adresáři projektu spusťte příkaz pub get, který
stáhne závislosti projektu.

2. Následně proveďte příkaz pub serve --port=6535, který spustí webový
server a na adrese http://localhost:6535/web/ bude aplikace k dis-
pozici pro zobrazení v prohlížeči Dartium.

3. Proveďte autentizaci a autorizaci uživatele na obrazovce
http://localhost:6535/web/running-tasks.html.

5.2.6 Dokumentace zdrojového kódu
Aktuální verzi dokumentace zdrojového kódu ve formátu HTML je možné
najít v příloze č. 3 na přiložené SD kartě. Pro zobrazení dokumentace stačí
otevřít soubor index.html. Dokumentace je ze zdrojového kódu generována
pomocí nástroje dartdoc36. Aktuální verzi lze vygenerovat kdykoliv použitím
příkazu dartdoc ve složce projektu.

5.3 Testování
Důvodem, proč byla pro implementaci zvolena aplikace typu Google Chrome
Extension je především časová náročnost samotného procesu změny vlastníka
souborů v Google Disku. Aplikace ke změně vlastníka nutně využívá komuni-
kaci s Google Drive API. Kvůli tomu je výkon aplikace značně závislý právě
na výkonu tohoto API.

V rámci této kapitoly byly vytvořeny 3 ukázkové adresářové struktury
popsané v následující části. Nad první strukturou byla provedena série testů

36https://pub.dartlang.org/packages/dartdoc
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výkonu jednotlivých případů užití definovaných v kapitole 4.5. Další struktury
posloužily jako data pro otestování vlivu velikosti a typu souborů na převod
vlastnictví podle případu užití UC3.

5.3.1 Testované adresářové struktury

Za účelem testování byly vytvořeny ukázkové adresářové struktury, díky kte-
rým je možné simulovat reálné prostředí, ve kterém bude tato aplikace po-
užívána. Struktury byly vytvořeny manuálně pomocí uživatelského rozhraní
Google Disku především díky funkci vytváření kopií existujících souborů.

5.3.1.1 Struktura pro testování případů užití

• Adresářová struktura se skládá z 88 složek.

• Struktura dosahuje nanejvýše 9. úrovně zanoření.

• V struktuře je celkem uloženo 1 030 souborů různých typů. Jedná se
o obrázky typu JPG nebo PNG, Google Dokumenty, Tabulky a Prezen-
tace.

• Celková velikost všech těchto souborů dosahuje 92 MB.

5.3.1.2 Struktury pro testování vlivu velikosti souborů na převod
vlastnictví

Aby bylo možné otestovat vliv velikosti souborů na převod vlastnictví, bylo
třeba vytvořit dvě různé adresářové struktury, jejichž velikost se zásadním
způsobem liší. Soubory o náhodném obsahu byly vytvořeny pomocí nástroje
Online Random file generator37. Byly vytvořeny následující struktury:

Struktura s malými soubory

• Struktura obsahuje pouze 1 složku.

• Ve struktuře je uloženo 10 souborů o celkové velikosti 1000 kB.

Struktura s velkými soubory

• Struktura obsahuje pouze 1 složku.

• Ve struktuře je uloženo 10 souborů o celkové velikosti 1000 MB.

37http://pinetools.com/random-file-generator
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5.3.1.3 Struktury pro testování vlivu typu souborů na převod
vlastnictví

Jak bylo uvedeno v kapitole 2.1.2, nativní typy dokumentů (Google Tabulky,
Dokumenty a Prezentace) nejsou v prostředí Google Disku reprezentovány
jako běžné soubory. Z tohoto důvodu je v této části práce testováno, zda
tento rozdíl oproti běžným souborům mění chování Google Drive API. Pro
účely testu byly vytvořeny následující struktury:

Struktura s Google Dokumenty

• Struktura obsahuje pouze 1 složku.
• Obsah struktury se skládá z 40 Google Dokumentů a 40 Google

Tabulek.

Struktura s běžnými soubory

• Struktura obsahuje pouze 1 složku.
• Struktura se skládá z 40 obrázků typu JPG a 40 dokumentů ve

formátu DOCX.

5.3.2 Výkon případů užití
Pro zjištění výkonu aplikace při provádění jednotlivých byla provedena série
testů nad adresářovou strukturou popsanou výše.

Byly otestovány pouze první dva případy užití z toho důvodu, že ”UC1 –
Analýza adresářové struktury“ je z implementačního hlediska vždy součástí
UC2 i UC3.

5.3.2.1 UC2 - Převod vlastnictví v rámci G Suite domény

Převod vlastnictví v rámci jedné domény je rozdělen na dvě fáze – analýza
adresářové struktury a vlastní změna vlastníka každého souboru/složky. Vý-
sledky testování tohoto případu užití jsou obsaženy v tabulce č. 5.1.

Analýza struktury Změna vlastnictví Celková doba zpracování
13 s 261 s 274 s = ∼4,5 min

Tabulka 5.1: Výsledky testování případu užití UC2
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5.3.2.2 UC3 - Převod vlastnictví napříč doménami

Převod vlastnictví mezi různými doménami je rozdělen do 3 fází. Tou první je
analýza adresářové struktury, následuje vytvoření kopie adresářové struktury
a v závislosti na rozhodnutí uživatele potom případný přenos nastavení sdílení.
Použité algoritmy jsou detailněji popsány v kapitole 5.1.1.

Testování bylo provedeno ve dvou situacích:

Pokus č. 1 Původním vlastníkem je osobní Gmail účet a novým vlastníkem
se stává účet registrovaný v G Suite doméně.

Pokus č. 2 Původním vlastníkem je účet registrovaný v G Suite doméně
a novým vlastníkem se stává osobní Gmail účet.

Výsledky testování tohoto případu užití jsou obsaženy v tabulce č. 5.2.

Analýza
struktury

Vytvoření
kopie

struktury

Přenos
nastavení

sdílení

Celková
doba zpra-
cování

Pokus č. 1 14 s 710 s 618 s 1 342 s =
∼22 min

Pokus č. 2 14 s 619 s 670 s 1 303 s =
∼22 min

Tabulka 5.2: Výsledky testování případu užití UC3

Z výsledků lze usoudit, že na výkon aplikace nemá zásadní vliv, zda je
původním vlastníkem souborů účet registrovaný v doméně G Suite nebo osobní
Gmail účet.

5.3.3 Vliv velikosti souborů na převod vlastnictví

Při testování případů užití se ukázalo, že operací, která výkon aplikace nejvíce
degraduje je vytváření kopií souborů a případné sdílení s uživateli při převodu
vlastnictví mezi doménami podle UC3. V této části je otestováno, zda má na
výkon aplikace při kopírování souborů vliv jejich velikost. Pro testování byly
použity dvě adresářové struktury o rozdílných velikostech popsané v části
5.3.1.2.

Výsledky testování jsou uvedeny v tabulce č. 5.3. Z výsledků je patrné,
že velikost souborů, která je u testované struktury zásadně rozdílná, nemá
na dobu zpracování úlohy žádný vliv. Při testování byly velké soubory do-
konce zpracovány o 0,2s rychleji, což lze přisoudit okamžitému vytížení API.
Odchylka by při rozsáhlejším testování byla pravděpodobně potřena.
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Analýza
struktury

Vytvoření
kopie

struktury

Přenos
nastavení

sdílení

Celková
doba zpra-
cování

Struktura
s malými
soubory

358 ms 3,3 s 3,8 s ∼7,5 s

Struktura
s velkými
soubory

384 ms 3 s 3,9 s ∼7,3 s

Tabulka 5.3: Výsledky testování vlivu velikosti souborů na převod vlastnictví

5.3.4 Vliv typu souboru na převod vlastnictví
Podobně jako v předchozí části i v této části je testována časově nejnáročnější
operace převodu vlastnictví mezi doménami dle UC3. Zde je testováno, zda na
vytváření kopií a následné sdílení souborů má vliv, jakého typu jsou převáděné
soubory. Konkrétně je otestován rozdíl mezi nativními typy souborů v Google
Disku a obecnými typy souborů. Více o použitých adresářových strukturách
je uvedeno v části 5.3.1.3.

Výsledky tohoto testu jsou zaneseny v tabulce č. 5.4. Ve výsledcích se pro-
jevila pozoruhodná skutečnost. Kopírování nativních souborů trvá při stejném
množství souborů téměř 6x déle. Tato vlastnost se projevila i při opakovaném
testování stejné struktury, a proto lze tvrdit, že se nejedná o momentální
přetížení Google Drive API. V důsledku bude tedy počet nativních souborů
v použité struktuře zásadně ovlivňovat dobu provádění převodu vlastnictví.

Analýza
struktury

Vytvoření
kopie

struktury

Přenos
nastavení

sdílení

Celková
doba zpra-
cování

Struktura
s Google
Dokumenty

715 ms 99 s 102 s ∼202 s

Struktura
s běžnými
soubory

994 ms 16 s 104 s ∼121 s

Tabulka 5.4: Výsledky testování vlivu typu souborů na převod vlastnictví
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5.3.5 Závěry vycházející z výsledků testů
Během testování se ukázalo, že aplikace bez chyb zvládá zpracovat složité
struktury s velkým množstvím souborů.

Výkon analýzy adresářové struktury je dostačující. Aplikace zvládá zre-
alizovat analýzu složité adresářové struktury s tisícovkou uložených souborů
v řádu nízkých desítek vteřin. Složitější je situace v případě samotného pře-
vodu vlastnictví. Zde dochází ke dvěma problémům:

• K vyčerpání limitu počtu požadavků na Google Drive API nastává velmi
často. Aplikace je potom nucena čekat na obnovení tohoto limitu.

• API v některých situacích vrací chybové zprávy, které nejsou v doku-
mentaci nikde popsány. Při několikanásobném opakování stejného po-
žadavku již API odpoví správně.

Tyto problémy způsobují degradaci výkonu aplikace a samotný převod
vlastnictví se tak u složité struktury s mnoha soubory prodlužuje až na řádově
desítky minut. Aplikace se všemi popsanými problémy počítá a nemá tak
problém se s nimi za běhu vypořádat.

Značný rozdíl vidíme i mezi převodem vlastníka v rámci domény (dle UC2)
a napříč doménami (dle UC3). Převod vlastníka v rámci jedné domény dosa-
huje téměř 5 násobně kratšího času zpracování.

Dále bylo testováním zjištěno, že na výkon samotného převodu vlastnictví
(dle UC3) nemá vliv velikost souborů, u nichž je vlastník měněn. Naopak
zásadní rozdíl ve výkonu je závislý na typu převáděných souborů. U nativních
souborů (Google Dokumenty, Tabulky, Prezentace a další) trvá vytvoření kopie
až 6x déle.
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Závěr

Cílem této práce bylo zanalyzovat existující řešení poskytující možnost změny
vlastníka souborů v Google Drive. Průzkum ukázal, že v současné chvíli ne-
existuje řešení, které by tento problém kompletně řešilo. Byla identifikována
částečná řešení, což autora ujistilo v tom, že je tato funkcionalita uživateli
vyžadována. Toto tvrzení potvrzuje i jeho praktická zkušenost.

Na základě analýzy a zadání práce autor úspěšně navrhl a implemento-
val rozšíření pro prohlížeč Google Chrome, které umožňuje dávkovou změnu
vlastnictví souborů v prostředí Google Disku, ať už se jedná o změnu vlast-
nictví v rámci či napříč doménami. Rozšíření může navíc posloužit k analýze
adresářové struktury za účelem zjištění počtu či velikosti uložených souborů.
Implementované rozšíření je plně funkční.

Autor pro implementaci zvolil kombinaci technologií Dart a Angular, které
mu poskytly zázemí pro řešení problému. Během implementace se setkal s ně-
kolika překážkami, které volba těchto technologií přinesla (především se jedná
o kompilaci Dartu do JavaScriptu a problémy s ní spojené), ale všechny
úspěšně vyřešil.

Autorovi se v rámci práce nepodařilo částečně splnit poslední funkční po-
žadavek a to přenos komentářů při převodu vlastnictví mezi uživateli z jiných
domén.

Neodmyslitelným výstupem této práce je autorovo prohloubení znalostí
v dané problematice. Autor si osvojil techniky analýzy a návrhu aplikací
a v implementační části práce se seznámil s technologiemi, které jsou na
dnešním pracovním trhu velmi populární. Díky tomu zvýšil svoji kvalifikaci
a uplatnitelnost na pracovním trhu.

Do budoucna je možné aplikaci dále rozvíjet novou funkcionalitou. Uživa-
telské rozhraní Google Disku neposkytuje uživatelům mnoho dalších potřeb-
ných nástrojů a tak jsou nuceni je hledat v aplikacích třetích stran. Rozšíření
by tedy do budoucna mohlo posloužit jako větší balík nástrojů pro pokroči-
lou práci s Google Diskem. Díky popularitě Google Disku a prohlížeče Google
Chrome mezi uživateli je tento trh perspektivní.
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Příloha A
Obsah přiložené SD karty

A.1 Číselník příloh uložených na SD kartě
1. Zdrojový kód implementace
2. Zkompilovaná implementace připravená pro spuštění
3. HTML dokumentace zdrojového kódu
4. Zdrojový kód konceptu
5. Zkompilovaný koncept připravený pro spuštění
6. Balík použitých ikon
7. Simulace případů užítí a instalace rozšíření

A.2 Struktura přiložené SD karty

readme.txt...............................stručný popis obsahu SD karty
exe........... zkompilovaná implementace připravená pro spuštění (č. 2)
src

impl................................zdrojový kód implementace (č. 1)
docs.....................HTML dokumentace zdrojového kódu (č. 3)

concept
exe..............zkompilovaný koncept připravený pro spuštění (č. 5)
src ..................................... zdrojový kód konceptu (č. 4)

icons.........................................balík použitých ikon (č. 6)
text

thesis.pdf...............................text práce ve formátu PDF
src...........................zdrojová forma práce ve formátu LATEX

videos ............................................ video nahrávky (č. 7)

81





Příloha B
Uživatelská příručka

Tato přílučka slouží čtenářům této práce pro hladké spuštění implementova-
ného rozšíření pro prohlížeč Google Chrome.

B.1 Požadavky na systém
Pro spuštění rozšíření je nutný následující software:

• Operační systém Windows, Linux, Mac OS či Chrome OS.

• Webový prohlížeč Google Chrome ve verzi 60 nebo vyšší.

B.2 Postup pro spuštění rozšíření v Google
Chrome

K spuštění rozšíření v prohlížeči Google Chrome následujte tento postup. Po-
stup je dále doplněn snímky obrazovky, které mohou pomoci vaší orientaci. Na
přiložené SD kartě jsou navíc umístěna videa simulující nejen proces instalace
rozšíření popsaný níže, ale také průběh jednotlivých případů užití.

1. Na přiložené SD kartě najděte přílohu č. 2, která obsahuje zkompilova-
nou podobu rozšíření.

2. Spusťte prohlížeč Google Chrome.

3. V hlavní nabídce prohlížeče spusťte nástroj ”Rozšíření“/”Extensions“
nebo přejděte v novém okně na adresu chrome://extensions.

4. Ve správci rozšíření aktivujte volbu ”Režim pro vývojáře“/”Developer
mode“ v pravém horním rohu.
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5. Následně vyberte volbu ”Načíst rozbalené“/”Load unpacked“ uprostřed
obrazovky.

6. V dialogovém okně vyberte složku, ve které je umístěné zkompilované
rozšíření.

7. Potvrďte dialogové okno.

8. Rozšíření se objeví mezi ikonami ostatních rozšíření v pravém horním
rohu.

9. Klikněte na ikonu rozšíření a přihlašte se pomocí svého Google účtu.

10. V uživatelském rozhraní Google Disku se objeví možnost ”Google Drive
Chown“ skrytá v kontextové nabídce pod položku”Otevřít pomocí“/”Open
with“.

11. Kliknutím na jakoukoliv složku a výběrem zmíněné možnosti můžete
zahájit nový převod vlastnictví.

Obrázek B.1: Spuštění správce rozšíření v kroku č. 3 uživatelské příručky
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B.2. Postup pro spuštění rozšíření v Google Chrome

Obrázek B.2: Aktivace módu pro vývojáře v kroku č. 4 uživatelské příručky

Obrázek B.3: Načtení rozbaleného rozšíření v kroku č. 5 uživatelské příručky

Obrázek B.4: Zobrazení rozšíření v prohlížeči Google Chrome po provedení
kroku č. 8 uživatelské příručky
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B. Uživatelská příručka

Obrázek B.5: Přihlášení do rozšíření v kroku č. 9 uživatelské příručky

Obrázek B.6: Zástupce aplikace v rozhraní Google Disku v kroku č. 10 uživa-
telské příručky
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