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Abstrakt

Winch je nástroj pro anonymizaci osobních údajů vyvíjený pražskou softwa-
rovou společností GEM System a.s. Winch byl primárně navržen pro anony-
mizaci dat uložených v databázích, podpora pro anonymizaci dat v souborech
mu scházela. Tato práce je součástí snahy o doplnění chybějící funkcionality.
Práce se zabývá tabulkovými soubory (tj. soubory ve formátech XLS nebo
ODS, které podporují nástroje z balíku MS Office nebo Open Office, nebo
soubory ve formátu CSV) i nestrukturovanými soubory a předkládá několik
návrhů pro jejich reprezentaci pomocí anonymizačního modelu. Výhody a ne-
dostatky jednotlivých návrhů jsou podrobně diskutovány a nejvhodnější mo-
del je doporučen k implementaci. Na základě zvoleného modelu je připraven
návrh architektury a provedena implementace rozšíření nástroje Winch o ano-
nymizaci osobních údajů v souborech XLS a XLSX uložených na lokálních
a síťových discích. Práce podává detailní návod, jak doplnit podporu pro další
typy souborů a souborových systémů. Implementace je důkladně otestována.

Klíčová slova osobní údaje, soukromí, anonymizace, GDPR, Winch, sou-
borový systém, strukturovaný soubor, tabulka, tabulkový soubor, XLS, ne-
strukturovaný soubor, Groovy
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Abstract

Winch is a data anonymization tool marketed by GEM System, a small soft-
ware house based in Prague, Czech Republic. Designed to sanitize personal
data in relational databases, the tool lacks support for handling confidential
data in documents stored on a file system. This thesis is intended to be an
early step of an initiative to close this gap. The thesis lays out multiple options
for building a model representing the contents of structured files (such as XLS
or ODS workbooks produced by MS Office or Open Office suites or CSV files)
as well as non-structured documents and discusses their qualities in order to
choose the most suitable model. An extension to Winch is then designed and
developed, incorporating the selected model. The resulting implementation
delivers data anonymization for XLS and XLSX files stored on local and net-
work disk drives; the thesis gives instructions on how to extend support to
other file types and repositories. The committed code is fully tested.

Keywords personal data, privacy, anonymization, GDPR, Winch, filesys-
tem, structured file, table, spreadsheet, XLS, non-structured file, Groovy

viii



Obsah

Úvod 1

1 Cíle práce 3

2 Osobní údaje a anonymizace dat 5

3 Stručný popis nástroje Winch 9

4 Analýza 13
4.1 Softwarové požadavky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4.1.1 Požadavky na implementaci pro tuto práci . . . . . . . 13
4.1.1.1 Funkční požadavky . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.1.1.2 Nefunkční požadavky . . . . . . . . . . . . . . 15

4.1.2 Požadavky mimo rozsah práce a diskuse možných bu-
doucích rozšíření nástroje Winch . . . . . . . . . . . . . 15
4.1.2.1 Řezy dat na úrovni obsahu souborů . . . . . . 16
4.1.2.2 Priorita řezů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.1.2.3 Anonymizační vzor na úrovni tabulky v rámci

souboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.1.2.4 Názvy listů v tabulkových souborech, vložené

objekty a makra . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.1.2.5 Názvy souborů a adresářů . . . . . . . . . . . 17
4.1.2.6 Anonymizace hodnot vypočtených tabulkovým

procesorem ze zadaných vzorců . . . . . . . . . 17
4.1.2.7 Manažment přístupových údajů ke vzdáleným

souborovým úložištím . . . . . . . . . . . . . . 17
4.2 Terminologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.3 Doménový model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.4 Anonymizační model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4.4.1 Reprezentace strukturovaného souboru . . . . . . . . . . 24

ix



4.4.2 Reprezentace strukturovaného souboru formátu CSV . . 25
4.4.3 Reprezentace nestrukturovaného souboru . . . . . . . . 26
4.4.4 Reprezentace souborového systému . . . . . . . . . . . . 27

4.4.4.1 Duplikace struktury anonymizované části sou-
borového systému . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4.4.4.2 Plná informace o produkci v souborech modelu 28
4.4.4.3 Plná informace v souborech modelu a povolení

podadresářů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.4.4.4 Anonymizační model uložený v jediném sou-

boru JSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.4.4.5 Mapování konfiguračních souborů na produkční 31
4.4.4.6 Mapování pro jednotlivé adresáře . . . . . . . 32
4.4.4.7 Návrh zvolený pro implementaci . . . . . . . . 33

4.5 Anonymizační vzory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5 Návrh a realizace 39
5.1 „Rychlý start“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5.1.1 Datová vrstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5.1.1.1 Příprava dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5.1.1.2 Načtení anonymizačního modelu . . . . . . . . 42

5.1.2 Aplikační vrstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.1.3 Integrace s dalšími aplikacemi . . . . . . . . . . . . . . . 44

5.2 Datová vrstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.2.1 Celkový přehled datové vrstvy . . . . . . . . . . . . . . 45
5.2.2 Entity datové vrstvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.2.3 Manažer anonymizačního modelu . . . . . . . . . . . . . 50
5.2.4 Čtení modelu ze souborů . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.2.5 Ukládání modelu do souborů . . . . . . . . . . . . . . . 52
5.2.6 Přímý přístup k souborům . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

5.3 Aplikační vrstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5.3.1 Celkový přehled aplikační vrstvy . . . . . . . . . . . . . 58
5.3.2 Spouštění a řízení anonymizace . . . . . . . . . . . . . . 61
5.3.3 Operace v úložištích produkčních souborů . . . . . . . . 63
5.3.4 Anonymizační vzory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5.3.5 Anonymizační kroky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.3.6 Anonymizační funkce, dekorátory a řízení jejich aplikace 71

5.3.6.1 Anonymizační funkce . . . . . . . . . . . . . . 72
5.3.6.2 Dekorátory anonymizačních funkcí . . . . . . . 74
5.3.6.3 Vytváření instancí funkcí a dekorátorů . . . . . 76

5.3.7 Manipulace s daty ve strukturovaných souborech . . . . 77
5.4 Podpora pro budoucí výměnu datové vrstvy . . . . . . . . . . . 80
5.5 Otevřené problémy a další rozvoj řešení . . . . . . . . . . . . . 81

5.5.1 Merge s Aplikací UI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
5.5.2 Doplnění chybějící implementace a její další rozvoj . . . 81

x



5.5.3 Úprava reprezentace parametrů anonymizačních funkcí . 83
5.5.4 Plná integrace s funkčnostmi nástroje Winch . . . . . . 86
5.5.5 Nová funkcionalita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

6 Testování 89
6.1 Pokrytí kódu testy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
6.2 Doporučené rozšíření pokrytí kódu testy . . . . . . . . . . . . . 94

Závěr 97

Literatura 99

A Obsah přiloženého flash disku 103

B Soubory anonymizačního modelu 105
B.1 Strukturovaný soubor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
B.2 Strukturovaný soubor formátu CSV . . . . . . . . . . . . . . . 106
B.3 Nestrukturovaný soubor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
B.4 Kontext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

C Míra pokrytí kódu testy 109

xi





Seznam obrázků

4.1 Doménový model pro anonymizaci strukturovaných souborů . . . . 22

5.1 Organizace balíčků datové vrstvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.2 Schéma tříd z balíčku entity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.3 Schéma tříd z balíčku anonymizationModelManager . . . . . . . . 51
5.4 Schéma tříd z balíčku jsonParser . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.5 Schéma tříd z balíčku jsonSaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5.6 Schéma tříd z balíčku fileHandling . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.7 Organizace balíčků aplikační vrstvy . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.8 Přehled struktury a fungování aplikační vrstvy . . . . . . . . . . . 61
5.9 Schéma tříd z balíčku connectionHandling . . . . . . . . . . . . . 65
5.10 Schéma tříd z balíčku pattern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5.11 Schéma tříd z balíčku step . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.12 Anonymizační funkce a dekorátory jako implementace vzoru deko-

rátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5.13 Schéma anonymizačních funkcí z balíčku anonymization . . . . . . 75
5.14 Schéma dekorátorů z balíčku anonymization . . . . . . . . . . . . 76
5.15 Schéma tříd z balíčku structuredFileProcessor . . . . . . . . . 79

xiii





Seznam tabulek

3.1 Přehled tabulkových vzorů podporovaných nástrojem Winch . . . 11

4.1 Uvažované vzory pro anonymizaci souborů . . . . . . . . . . . . . . 37
4.2 Vzory podporované pro strukturované a nestrukturované soubory . 37

6.1 Míra pokrytí kódu testy pro balíčky datové vrstvy . . . . . . . . . 93
6.2 Míra pokrytí kódu testy pro balíčky aplikační vrstvy . . . . . . . . 93

C.1 Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku entity . . . . . . . . . 109
C.2 Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku exception v datové

vrstvě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
C.3 Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku fileHandling . . . . . 110
C.4 Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku converter . . . . . . . 110
C.5 Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku jsonParser . . . . . . 110
C.6 Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku jsonSaver . . . . . . . 111
C.7 Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku anonymizationModel-

Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
C.8 Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku exception v aplikační

vrstvě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
C.9 Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku step . . . . . . . . . . 112
C.10 Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku pattern . . . . . . . . 112
C.11 Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku executor . . . . . . . 113
C.12 Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku structuredFilePro-

cessor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
C.13 Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku connectionHandling . 113
C.14 Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku anonymization . . . . 114

xv





Úvod

Informační systémy moderních společností nevyhnutelně pracují s osobními
údaji uživatelů, zákazníků, zaměstnanců, obchodních partnerů nebo jiných
subjektů. Firemní procesy nebo zákonné normy často vyžadují, aby byly tyto
osobní údaje po zpracování také po určitou dobu uchovány. Protože se infor-
mační systémy staly všudypřítomnou součástí firemních procesů, osobní úda-
je fyzických osob jsou uchovávány u značného množství zpracovatelů. Vývoj
pravidel pro nakládání s osobními údaji pro jejich zpracovatele však mnohdy
zaostával za zvyšujícím se množstvím a rozsahem spravovaných údajů.

V uplynulých letech proto vstoupily v platnost také legislativní normy,
které pravidla správy osobních údajů upravují. V České republice zásady na-
kládání s osobními údaji stanovil zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů, jenž byl k 24. dubnu 2019 zrušen a nahrazen zákonem o zpracování
osobních údajů č. 110/2019 Sb., kterým se provádí nařízení EU 2016/679. To-
to nařízení, známé pod svou anglickou zkratkou GDPR, vstoupilo do platnosti
25. května 2018.

V reakci na přijetí zákonných norem, které regulují správu osobních údajů,
dochází také k vývoji softwarových prostředků zajišťujících legitimitu naklá-
dání s těmito údaji v každé fázi jejich životního cyklu. Mezi tyto prostředky
se řadí také nástroje pro anonymizaci, které najdou své využití například při
archivaci produkčních záznamů nebo přípravě vývojových a testovacích dat.

Nástroj Winch, vyvinutý společností GEM System a.s. ve spolupráci se
studenty FIT ČVUT, byl navržen pro vyhledávání, anonymizaci a řízené ma-
zání osobních údajů v databázích. V původní verzi Winch ale neumožňoval
anonymizaci údajů v souborech na souborovém systému. Primárním úkolem
této práce je zavést do nástroje podporu pro anonymizaci souborů a doplnit
tak jeho chybějící funkcionalitu.

Práce velmi stručně shrnuje vybrané aspekty problematiky ochrany a ano-
nymizace osobních údajů. Dále věnuje značnou pozornost analýze postupů
pro reprezentaci osobních dat v dokumentech tak, aby byla dodržena kompa-
tibilita se stávajícími standardy nástroje Winch. Pozornost je věnována přede-
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Úvod

vším strukturovaným datům v souborech vytvořených tabulkovými procesory,
práce se ale také zabývá anonymizací nestrukturovaných souborů. Klíčovými
součástmi práce jsou vytvoření návrhu a provedení prvotní implementace no-
vé funkcionality se zřetelem na možnosti jejího dalšího rozvoje v navazujících
pracích.
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Kapitola 1
Cíle práce

Bakalářská práce v souladu se svým zadáním sleduje tyto cíle:

1. Seznámit se s existující implementací nástroje Winch, který slouží pro
anonymizaci osobních údajů v relačních databázích.

2. Analyzovat požadavky a navrhnout architekturu řešení, umožnující pro-
vádět anonymizaci osobních údajů i v dokumentech uložených v soubo-
rovém systému.
Rozsah podporovaných typů souborů konzultovat s vedoucím práce.
Při návrhu architektury pro práci se soubory vycházet z bakalářské práce
Tomáše Chvosty [1].

3. Pro zvolené typy souborů analyzovat a popsat možnosti anonymizace
jejich obsahu.

4. Pro strukturované formáty (xls, ods, csv, apod.) navrhnout způsob vy-
tváření jejich modelu, který by umožnil správné nastavení procesu ano-
nymizace.

5. Navržené řešení implementovat jako rozšíření existujícího nástroje. Množ-
ství implementovaných anonymizačních funkcí konzultovat s vedoucím
práce.

6. Připravit testovací data a celé řešení důkladně otestovat.
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Kapitola 2
Osobní údaje a anonymizace dat

Problematika osobních údajů a jejich ochrany je přehledně zpracována v dří-
vějších pracích, na které tento text navazuje ([2], [1]). Tato kapitola si proto
neklade za cíl zevrubnou rešerši ochrany osobních údajů a jejich anonymiza-
ce; jejím účelem je pouze podat stručný úvod do problematiky, uvést odkazy
na podrobnější zdroje a především zavést terminologii, se kterou bude zbytek
textu pracovat.

Nakládání s osobními údaji a jejich ochranu v České republice regulu-
je nařízení EU č. 2016/6791, známé jako GDPR, a jeho prováděcí předpis
č. 110/2019 Sb.2. Historický vývoj zákonných norem týkajících se ochrany
osobních údajů je stručně naznačen v práci [2].

Jedním (ne však stěžejním) z přínosů zavedení GDPR je sjednocení pojmo-
vého aparátu v oblasti správy a ochrany osobních údajů v členských zemích
EU. V této práci budou používány následující pojmy:

Osobní údaje „Osobní údaje jsou jakékoli informace o identifikovaném nebo
identifikovatelném subjektu údajů. Identifikovatelnou fyzickou osobou je
fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odka-
zem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na
jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické,
ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Mezi obecné osobní údaje řadíme jméno, pohlaví, věk a datum narození,
osobní stav, ale také IP adresu a fotografický záznam. Vzhledem k tomu,
že se GDPR vztahuje i na podnikající fyzické osoby, řadíme mezi osobní
údaje i tzv. organizační údaje, kterými jsou například e-mailová adresa,
telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem.“ [5]

1Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES [3]

2Zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. [4]
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2. Osobní údaje a anonymizace dat

Samostatnou kategorií osobních údajů jsou tzv. citlivé osobní údaje, kte-
ré s ohledem na svůj obsah musí podléhat přísnějšímu režimu ochrany.
Pro tuto práci ale není kategorizace osobních údajů klíčová, nadále bude
proto přednostně pracovat s pojmem osobní údaj.
Fyzickou osoba, k níž se osobní údaje vztahují, je podle GDPR subjektem
osobních údajů [6].

Správce a zpracovatel osobních údajů Jsou subjekty, které provádí shro-
mažďování, zpracování a uchování osobních údajů. Správce odpovídá za
dodržování povinností upravených GDPR a je oprávněn výkonem někte-
rých činností na úseku správy osobních údajů pověřit zpracovatele [7],
[8].

Anonymizované osobní údaje „Anonymizované osobní údaje jsou tako-
vé údaje, které ani nepřímo nepomáhají v identifikaci určitého člově-
ka a nejsou s ním tedy nijak spojitelná.“ [9] Údaje po anonymizaci již
nepodléhají přísnému režimu ochrany podle GDPR. Anonymizace má
význam pro archivaci dat, přípravu testovacích a vývojových dat, sta-
tistickou analýzu a jiné aplikace.
Anonymizace „z datového souboru nevratně odstraní všechny osobní
údaje, bez možnosti zpětné identifikace konkrétní fyzické osoby“[10]
a „také vylučuje možnost opětovného, resp. zpětného propojení s ta-
kovými údaji a konkrétní osobou.“ [10]

Pseudonymizace osobních údajů „Pseudonymizace osobních údajů je
proces skrytí identity, jehož účelem je mít možnost sbírat další údaje
týkající se stejného jednotlivce, aniž by bylo nutné znát jeho totožnost.“
[11] Pseudonymizace je vratný proces, „dočasné funkční oddělení urči-
tého ,podsouboru údajů‘ od ostatních údajů, které společně identifika-
ci umožňují.“ [10] Jednou z implementací pseudonymizace je například
šifrování údajů nebo identifikace subjektů za pomoci bezvýznamového
kódu, „přičemž klíč spojující kódy s běžnými identifikátory těchto jed-
notlivců [. . .] se uchovává odděleně.“ [11] Takto ošetřené údaje podléhají
GDPR a své využití najdou například při výzkumech, dotazníkových še-
třeních a dalších aplikacích (pseudoanonymizaci pro identifikaci svých
uživatelů používá například aplikace [12]).

Nástroj Winch v duchu výše uvedených definic poskytuje služby anony-
mizace, tedy plnohodnotného oddělení dat od identity původního subjektu.
V praxi ale může být rozlišení anonymizace od pseudonymizace méně jedno-
značné, jak naznačuje nedávná analýza, podle které hrozí riziko úniku iden-
tit subjektů osobních dat anonymizovaných společností Avast [13]. V přípa-
dě Winche by například data anonymizovaná pomocí konzistentní slovníkové
funkce možná mohla být znovu deanonymizována útočníkem, který by získal
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přístup k použitému slovníku a implementaci anonymizační funkce. Podob-
ná analýza ale není náplní této práce a v dalším textu bude činnost nástroje
Winch označována pouze jako anonymizace dat, nikoliv jako pseudonymizace.
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Kapitola 3
Stručný popis nástroje Winch

Nástroj Winch byl vyvíjen s cílem anonymizovat data uložená v relačních data-
bázích. V současnosti podporuje anonymizaci a také vyhledávání („discovery“)
osobních dat v databázích IBM Db2, Microsoft SQL Server, Oracle DBMS
a PostgreSQL. Úkolem této práce je nástroj rozšířit o prvotní podporu pro
anonymizaci dat uložených v souborech na souborových systémech.

Přehled stávající funkcionality Winche podává práce [2]. Kromě součas-
ného stavu nástroje (v době vzniku práce, tedy 2018) předkládá práce [2]
rozsáhlý návrh úpravy anonymizačního modelu, který ale prozatím nebyl plně
implementován.

Tato kapitola nepodává ucelený popis funkcionality nástroje Winch ani
jeho architektury. Jejím cílem je pouze velmi stručně zavést koncepty, s ni-
miž architektura a dokumentace Winche pracují, a vyjít přitom z [2]. Winch
například pro správu anonymizačních modelů využívá nástroj Enterprise Ar-
chitect [14]. S náplní této práce ale integrace nástroje Enterprise Architect
(EA) nesouvisí, tento přehled proto EA nebude dále zmiňovat. Úkolem této
kapitoly je vybrat ty klíčové koncepty a termíny týkající se nástroje Winch,
které budou mít význam také pro anonymizaci souborů. Tyto termíny jsou ní-
že velmi stručně představeny ve svém původním významu (tedy v souvislosti
s daty uloženými v databázích a jejich anonymizací pomocí nástroje Winch),
aby je následující kapitola 4 mohla použít v kontextu anonymizace na sou-
borovém systému a podle potřeby některé mírně předefinovat (v podkapitole
4.2). V kapitole 5 již budou pojmy užívány výhradně ve vztahu k anonymizaci
souborů dle definic z 4.2.

Následující shrnutí obsahuje značně zjednodušený popis vybraných objek-
tů doménového modelu nástroje Winch a vychází z podkapitoly 3.3 práce
[2]. Vztahy mezi těmito objekty (relevantní pro anonymizaci souborů) blíže
zkoumá následující kapitola 4.

Aplikace „odpovídá reálné aplikaci.“ [2] Je identifikovaná svým názvem
a váže se na nastavení anonymizace pro určitý projekt.

Kontext udržuje kromě dalších informací údaje nutné pro připojení k da-
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3. Stručný popis nástroje Winch

tabázi.
Schéma, tabulka, atribut (sloupec) jsou objekty, které modelují ob-

vyklé prvky RDBMS3.
Řezy dat a limit na počet vrácených (zpracovaných) záznamů

umožňují omezit rozsah dat, se kterými Winch bude pracovat. Kupříkladu
pro přípravu testovacích dat se zpravidla použije pouze část produkčních zá-
znamů. Řezy jsou uloženy v nastavení tabulky nebo sloupce (anebo obou) jako
podmínky pro klauzuli WHERE, která aplikuje obě podmínky současně a vy-
bere tak podmnožinu záznamů tabulky. V [2, kap. 3.3.2.5] se také diskutuje
priorita řezů (jakož i dalších objektů) pro účely zachování referenční integrity
mezi tabulkami databáze.

Anonymizační třída označuje typ (třídu) osobního údaje, například rod-
né číslo nebo datum narození. Analytik je přiřazuje sloupcům tabulky, čímž
osobní údaj ve sloupci charakterizuje. Příklady podporovaných tříd lze nalézt
v [15, zdrojový kód; dostupné po přihlášení].

Anonymizační funkce „je funkce, která na vstupu [obdrží] původní hod-
notu a případné další upřesňující parametry a na svém výstupu poskytuje
anonymizovanou hodnotu, která odpovídá specifickým potřebám (např. va-
lidita RČ, emailu apod).“ [16, dostupné po přihlášení] Funkce jsou přiřaze-
ny k anonymizačním třídám; každá funkce provede specifikovanou operaci na
vstupních datech určitého formátu, například FunctionRc anonymizuje rod-
né číslo, FunctionTextRandom nahradí libovolný vstup řetězcem náhodných
znaků. Seznam podporovaných funkcí Winch vypíše, pokud je spuštěn s pře-
pínačem -m.

Dekorátory umožňují dále upravit výstup z anonymizační funkce, napří-
klad jej zkrátit na požadovanou délku nebo převést na malá písmena. Podpo-
rované dekorátory lze vypsat pomocí přepínače -dec.

Tabulkový vzor je „programem“ anonymizace a stanovuje její konkrétní
postup: „Tabulkový vzor určuje způsob naložení s tabulkami před, během a po
anonymizaci.“ [2] Podporované vzory Winch vypíše při použití přepínače -tp
a jejich seznam lze též nalézt v tabulce 3.1 (zpracované podle [17, dostupné po
přihlášení]). Ve zdrojovém kódu jsou třídy, které implementují vzory, uloženy
v balíčku com.gem.winch.pattern a označeny anotací @TablePattern.

Krok v průběhu zpracování tabulky, tedy anonymizace, provede „jednot-
kovou“ operaci. Každý vzor obsahuje kolekci (sekvenci) kroků a také cyklus,
který vykoná zmíněnou „jednotkovou“ operaci, akci všech kroků obsažených
ve vzoru. Různá seskupení kroků tak vedou ke vzniku rozličných vzorů čili
postupů anonymizace.

3Relational Database Management System; relační databáze
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Název vzoru Implementující třída Popis
Create as new CreateAsNewTablePattern Vytvoří novou tabulku v cílovém

schématu a vloží do ní anonymizo-
vaná data.

Create as new
without null re-
ferences

CreateAsNewWithoutNull-
ReferencesTablePattern

Pracuje jako „Create as new“, pře-
skakuje ale záznamy, které mají
prázdné cizí klíče.

Delete data in
source table

DeleteTablePattern Odstraní záznamy ze zdrojové ta-
bulky.

Two Steps De-
lete Source Da-
ta (experimen-
tal only)

ApplyAsDeleteTable-
Pattern

Vytvoří novou tabulku v cílovém
schématu, vloží do ní zdrojová data
a vymaže je ve zdrojovém schéma-
tu.

Two Steps
Update Source
Data (experi-
mental only)

ApplyAsUpdateTable-
Pattern

Vytvoří novou tabulku v cílovém
schématu, vloží do ní anonymizo-
vaná data a pak je modifikuje i ve
zdrojovém schématu.

Update source
table

UpdateTablePattern Modifikuje data ve zdrojovém sché-
matu.

Tabulka 3.1: Přehled tabulkových vzorů podporovaných nástrojem Winch
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Kapitola 4
Analýza

Tato kapitola vychází zejména z popisu nástroje Winch v předešlé kapitole
a konzultací s vedoucím práce. Jejím cílem je především:

• Stanovit požadavky na implementační práci.

• Navrhnout reprezentaci anonymizačního modelu na souborovém systé-
mu (jinými slovy, navrhnout formát, který datovému analytikovi umožní
identifikovat soubory k anonymizaci a osobní data v nich).

• Stanovit jednotnou terminologii pro další kapitoly textu.

4.1 Softwarové požadavky

V návaznosti na související práce kolegů z minulých let ([1], [2]) a na zákla-
dě konzultací s vedoucím práce byl postupně vytvořen katalog potenciálních
funkčních a nefunkčních požadavků na novou funkčnost, jež bude implemento-
vána v rámci teto práce. Protože výsledný seznam svým rozsahem překračoval
možnosti jedné práce, po domluvě s vedoucím práce jsem požadavky katego-
rizoval jako povinné nebo nepovinné pro tuto práci, čímž se současně stanovil
očekávaný rozsah práce.

Definice pojmů použitých ve výčtu požadavků lze nalézt v podkapitole 4.2.

4.1.1 Požadavky na implementaci pro tuto práci

4.1.1.1 Funkční požadavky

1. Anonymizace strukturovaných (tabulkových) souborů formátů
XLS, ODS (a dalších) a CSV

Nástroj musí anonymizovat obsah tabulek na listech souborů formátů
XLS, XLSX nebo ODS; jeden list přitom může obsahovat vice tabulek
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4. Analýza

(navzájem se nepřekrývajících). Nástroj musí anonymizovat obsah sou-
borů formátu CSV. Nástroj musí anonymizovat vybrané sloupce a po-
nechat data v ostatních beze změny.

2. Anonymizace nestrukturovaných souborů
Anonymizace musí být podporovaná pro každý soubor, včetně binárních
souborů, které nesestávají z tabulek. Pro tyto soubory jsou povolené
následující akce:

• zkopírování souboru;
• smazání souboru;
• nahrazení souboru určeným souborem (prázdným nebo s náhradní-

mi daty, stejného nebo obdobného formátu, například JPG a JPEG).

3. „Řezy dat“ na úrovni umístění souborů
Analytik musí mít možnost možnost vybírat, které soubory budou do
anonymizace zahrnuty. Zpracovány budou pouze analytikem vybrané
soubory nebo adresáře (a jejich podadresáře). Ostatní soubory a ad-
resáře zpracovány nebudou.

4. Vzor na úrovni souboru nebo adresáře
Akce, která se vykoná při zpracování konkrétního souboru nebo celé sku-
piny souborů, musí být konfigurovatelná. (Toho se dosáhne implementací
anonymizačního vzoru pro soubor nebo pro kořen adresářové struktury,
ve které jsou produkční soubory uloženy.)

5. Anonymizace skupin souborů a celých podadresářů; podpora
pro „wildcards“
Winch musí umožnit nastavení anonymizace pro celou skupinu souborů
na základě jejich umístění (půjde tedy o anonymizaci všech souborů
v určitém podadresáři) nebo podobného názvu (za použití „wildcards“).
V systému Windows jsou podporovány zástupné znaky „*“ a „?“ jako
tzv. „wildcards“ [18], kterými lze nahradit část(i) cesty k souborům
a adresářům. Datový analytik za použití zástupných znaků bude moct
definovat celou množinu souborů pro zpracování nástrojem Winch.
Plná implementace podpory pro tuto funkčnost se pro účely této prá-
ce považuje za požadavek s nižší prioritou. Veškeré návrhové práce ale
musí tuto funkčnost zohledňovat a zajistit, aby byl Winch připravený
na její budoucí přidání. Současně musí práce podat podrobný návod pro
budoucí integraci této funkčnosti.

6. Řešení problémů při běhu programu
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4.1. Softwarové požadavky

Pokud při pokusu o anonymizaci dat v buňce tabulkového souboru dojde
k chybě, program musí zapsat do logu varovné hlášení a pokračovat
v činnosti.

Konkrétním případem jsou sloučené buňky v tabulkových souborech:
pokud buňka zasahuje do více sloupců, není zřejmé, anonymizační třídu
kterého sloupce při zpracování takové buňky použít. Tyto buňky budou
proto vyloučeny ze zpracování nástrojem Winch; jejich obsah bude zko-
pírován do cílového souboru a do logu aplikace bude zapsáno varování.
Detailnější zpracování dat ve sloučených buňkách pravděpodobně není
přínosné.

4.1.1.2 Nefunkční požadavky

1. Implementace bude provedena v jazyce Groovy.

2. Zdrojové kódy budou spravovány nástrojem git hostovaným společností
GEM System a.s. [19].

3. Veškeré změny kódu budou prováděny ve vlastní větvi a omezeny na
složku Winch DISL Connector\disl-winch-filesystem.

4. Požadavky na reprezentaci anonymizačního modelu

• Anonymizační model bude ukládán v podobě souborů. Návrh té-
to souborové reprezentace by měl vyhovět požadavkům sepsaným
v kapitole 3.4.3 v [2]. Implicitně je zde uveden zamlčený požada-
vek, aby byl formát nejen lidsky čitelný, ale také ručně editovatel-
ný. V kapitole 3.4.6.4 pak autor práce [2] doporučil volbu formátu
JSON.

• Různá nastavení anonymizace musí být možné jednoduše mezi se-
bou porovnat.

• Reprezentace by měla zohlednit návrh na obrázku 3.9 v [2]; mini-
málně musí umožnit nastavení kontextu a anonymizačního vzoru
pro zpracování jednotlivých souborů.

4.1.2 Požadavky mimo rozsah práce a diskuse možných
budoucích rozšíření nástroje Winch

Funkčnosti uvedené v této podkapitole byly vyřazeny z požadavků na tuto
práci. Následuje krátké odůvodnění rozhodnutí vyjmout jednotlivé požadavky
z rozsahu této práce a stručné doporučení (nebo nedoporučení) jednotlivých
požadavků k implementaci v navazujících pracích.
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4. Analýza

4.1.2.1 Řezy dat na úrovni obsahu souborů

Řezy na úrovni tabulek se používají při anonymizaci databází pro omeze-
ní rozsahu dat, zejména při přípravě testovacích dat nebo při promazávání
produkčních nebo archivovaných dat jako specifikace, které záznamy budou
vymazány. Při nastavení anonymizace v databázích lze zadat omezující pod-
mínku pro výběr dat (řez) pro jednotlivé sloupce nebo pro celou tabulku;
tyto podmínky se pak spojí pomocí logické spojky „a zároveň“ do výsledné
podmínky pro klauzuli WHERE, jež se pak aplikuje na zdrojová data [2, s. 14].

Dále lze při anonymizaci dat v databázích nastavit maximální počet zá-
znamů, které budou zpracovány.

V první implementaci anonymizace na souborovém systému se nadále ne-
uvažuje o možnosti analytika vybírat části tabulkových souborů nebo části
tabulek v nich, které by podléhaly zpracování. Pro účely této práce se tedy
předpokládá, že soubory se budou zpracovávat jako celky, ne po svých částech.
Výběr souborů pro anonymizaci ale nadále zůstává důležitým požadavkem –
bude se tedy jednat o jakési „řezy dat“ na úrovni umístění souborů.

V budoucnu by ale mohlo být výhodné omezovat rozsah dat vytěžených
z jednoho souboru například pro účely testování. V této práci se bude zpraco-
vávat vždy plný rozsah dat, detailnější implementace je odložena na navazující
práce.

4.1.2.2 Priorita řezů

Priorita řezů je klíčová při anonymizaci dat v databázích, kde se pomocí ní
zajišťuje referenční integrita. Při anonymizaci souborů nemá smysl prioritu
řešit, a to pravděpodobně ani v budoucnu.

4.1.2.3 Anonymizační vzor na úrovni tabulky v rámci souboru

Akce, kterou Winch pro soubor provede, se bude nastavovat jednotně pro celý
soubor, nebude tedy možné anonymizaci nastavit samostatně pro jednotlivé
listy nebo tabulky souboru. Různé nastavení pro jednotlivé tabulky ve stejném
souboru není pro praktickou aplikaci nástroje užitečné (například kopírování
jedné tabulky a přepisování druhé by pouze zvýšilo složitost a nepřinášelo při-
danou praktickou hodnotu). Anonymizační vzor (akci) proto stačí specifikovat
na úrovni souboru nebo adresáře (bude se pak vztahovat na všechny soubory
v daném adresáři a jeho podadresářích).

Zatím se ani do budoucna neuvažuje o aplikaci vzoru na samostatné ta-
bulky v souborech.
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4.1. Softwarové požadavky

4.1.2.4 Názvy listů v tabulkových souborech, vložené objekty
a makra

Tato práce řeší anonymizaci obsahu tabulek v tabulkových souborech (napří-
klad formátů XLS, ODS, CSV a dalších). Názvy listů v souborech, makra
a vložené objekty (kterými mohou být další soubory) zůstávají mimo rámec
práce. Protože ale tyto objekty mohou obsahovat značné množství citlivých
dat, navrhuji zvážit anonymizaci těchto objektů jako námět pro budoucí roz-
šíření nástroje Winch.

4.1.2.5 Názvy souborů a adresářů

Název tabulkového souboru může obsahovat osobní data (například jméno
klienta). Samotná cesta k produkčnímu souboru nebo její část může rovněž
obsahovat citlivá data. Anonymizace těchto údajů byla po dohodě vypuštěna
z náplně této práce. Její zpracování v některé z navazujících prací ale stojí za
zvážení.

4.1.2.6 Anonymizace hodnot vypočtených tabulkovým
procesorem ze zadaných vzorců

Anonymizaci lze aplikovat na hodnoty nebo vzorce v buňkách. Po dohodě
s vedoucím práce bude anonymizace aplikována na obsah buněk, tedy na text
přímo zadaný analytikem, a to i v případě, že text představuje vzorec (tedy
začíná znakem „=“).

Případ, kdy vzorec z „nevinných“ dat poskládá citlivý údaj, například
rodné číslo ze dne, měsíce a roku, ponecháme k vyřeší uživateli aplikace – ana-
lytikovi, který pak musí nastavit příslušnou anonymizační třídu i pro zdrojové
sloupce, ze kterých se osobní údaj skládá.

Typicky bude tabulkový soubor obsahovat zadaná data a pouze minimum
vzorců; není proto přínosné vzorce dále řešit.

4.1.2.7 Manažment přístupových údajů ke vzdáleným
souborovým úložištím

Součástí práce bude implementace přístupu na vzdálená úložiště souborů,
včetně těch, která jsou zabezpečena pomocí přístupových údajů, jakými jsou
přihlašovací jméno a heslo (typicky síťový disk nebo NAS). Tyto údaje budou
prozatím uvedeny v příslušném souboru anonymizačního modelu. Do budouc-
na je ale žádoucí, aby tyto údaje byly uchovány v zabezpečené podobě. Disku-
se možných řešení (například zadání z příkazové řádky nebo uložení hesel do
nástroje pro správu verzí) bude rozšiřující součástí práce; samotná implemen-
tace vhodného zvoleného přístupu pak zůstane jako námět pro další rozšíření
nástroje Winch.

17



4. Analýza

4.2 Terminologie

Výše uvedené požadavky již umožňují vymezit terminologický rámec pro tuto
práci. Pojmy definované v této kapitole pak bude používat text následujících
kapitol. I když jsem se snažil o sjednocení pojmů s terminologií obvyklou pro
nástroj Winch, u některých termínů mohl nastat menší významový posun.

Termíny nejsou řazeny abecedně, ale podle příbuznosti a také významu
(důležitější pojmy se uvádějí dříve).

Některé z termínů budou korektně zavedeny až v podkapitole 4.4. Ve snaze
o přehlednost (aby všechny důležité pojmy byly seskupeny na jednom místě)
je uvádím taky v tomto glosáři.

Souborová úložiště (souborové repozitáře)

Produkční soubor Soubor, který bude zpracován nástrojem Winch.
Zdrojové úložiště (produkčních souborů) Úložiště (lokální

nebo vzdálený disk, server, NAS a podobně), na kterém jsou
produkční soubory uloženy předtím, než jsou zpracovány ná-
strojem Winch.

Cílové úložiště (produkčních souborů) Úložiště (lokální nebo
vzdálený disk, server, NAS a podobně) různé od zdrojového
úložiště, na které jsou produkční soubory uloženy po zpracová-
ní nástrojem Winch, pokud je součástí zpracování také přesun
nebo kopírování produkčních souborů ze zdrojového na jiné (cí-
lové) úložiště.

Anonymizační model Soubory ve formátu JSON, které obsahují na-
stavení anonymizace a popis dat v produkčních souborech; někdy
též obsah těchto souborů v jiné reprezentaci (například po načtení
nástrojem Winch do příslušných objektů).
Soubor anonymizačního modelu Kterýkoliv jednotlivý soubor,

který je součástí anonymizačního modelu, tedy kontext nebo
konfigurační soubor.

Úložiště (souborů) anonymizačního modelu Úložiště (ob-
vykle lokální nebo vzdálený disk), na kterém jsou uloženy sou-
bory anonymizačního modelu (kontext a konfigurační soubo-
ry).

Klasifikace produkčních souborů pro účely této práce

Strukturovaný (též tabulkový) soubor Soubor obsahující textová
data organizovaná do tabulek, typicky soubory formátů CSV [20],
ODS [21, část Specifications], XLS, XLSX, XLSM a další formáty
[22].
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Nestrukturovaný (též netabulkový) soubor Textový nebo binární
soubor, který neobsahuje data organizovaná do tabulek.

Klasifikace souborů anonymizačního modelu

(Aplikační nebo anonymizační) kontext Soubor anonymizačního
modelu, jenž při anonymizaci na souborovém systému identifikuje
zdrojové a volitelně také cílové úložiště produkčních souborů. Sou-
částí kontextu je dále cesta ke kořeni adresářové struktury produkč-
ních souborů na úložišti a další nastavení anonymizace společné pro
všechny produkční soubory (není tudíž nutné společné nastavení
opakovat v každém konfiguračním souboru). Při anonymizaci da-
tabází kontext primárně udržuje informaci o připojení k databázi;
obsahuje však také další údaje.

Konfigurační soubor Soubor anonymizačního modelu, pomocí něhož
se nastavuje anonymizace konkrétního produkčního souboru (nebo
skupiny produkčních souborů). Může určovat anonymizační vzor,
identifikovat osobní data v produkčním souboru nebo upřesňovat
společná nastavení, která obsahuje kontext.

Další používané termíny

(Anonymizační) vzor Název akce, která se použije při zpracování pro-
dukčního souboru nebo množiny souborů. Výběrem vzoru uživatel
stanoví, jestli Winch například pouze zkopíruje soubor beze změ-
ny, nebo jej vymaže, nahradí jiným souborem nebo v něm provede
anonymizaci dat (náhradu osobních dat).
Ve stejném významu se termín používá i v práci [2] při modelování
anonymizace dat v databázích.

Anonymizační třída Název kategorie osobního údaje (například jmé-
no nebo rodné číslo). Uživatel přiřazuje anonymizační třídu jed-
notlivým sloupcům tabulkových souborů, čímž popíše typ dat ve
sloupci.
Ve stejném významu se termín používá i v práci [2] při modelování
anonymizace dat v databázích.

Anonymizační funkce Název funkce, která bude aplikována na osobní
údaj. Je přiřazena anonymizační třídě a definuje přesný algoritmus
pro anonymizaci osobního údaje (například náhrada osobního údaje
jiným ze stejného slovníku údajů, například katalogu měst a obcí
v ČR; nebo náhrada osobního údaje náhodným řetězcem znaků).
Ve stejném významu se termín používá i v práci [2] při modelování
anonymizace dat v databázích.
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Aplikace Souhrn nastavení a dat pro nástroj Winch, které odpovídají
jednomu projektu nebo klientovi.
Ve stejném významu se termín používá i v práci [2] při modelování
anonymizace dat v databázích.
Toto slovo se v textu též používá ve svém obvyklém významu jako
počítačový program.

Souborový systém Odpovídá obvyklé definici [23].
Úžeji se pro účely této práce souborovým systémem rozumějí sou-
bory, adresáře a jejich struktura, a to v kontrastu s daty uloženými
v databázích.

Kořen adresářové struktury nebo kořenový adresář Je výcho-
zím adresářem, ve kterém bude aplikace Winch hledat buď pro-
dukční soubory, nebo soubory anonymizačního modelu. Do adresá-
řů, které jsou ve skutečné adresářové struktuře nadřazené kořeni,
nebude Winch vůbec přistupovat.

Adresář, soubor Odpovídají obvyklým definicím ([24], [25]).
Při anonymizaci databází organizační úrovni adresáře přibližně od-
povídá databázové schéma. Soubor nemá žádnou odpovídající úro-
veň při modelování anonymizace v databázích dle práce [2].

List (spreadsheet, worksheet) Je organizační jednotkou používanou
při ukládání dat tabulkovými procesory do souborů formátů ODS,
XLS, XLSX (a dalších); sestává z rastru buněk obsahujících data
a seskupených do řádků a sloupců. Pro účely této práce list obsahuje
jednu nebo více tabulek.
Soubory typu CSV neobsahují listy.
Neodpovídá přímo žádnému analogickému objektu používanému
při modelování anonymizace dat v databázích v práci [2].

Tabulka Je podmnožinou listu, sestává z buněk v určeném počtu (sou-
vislých) řádků a sloupců. Může obsahovat jeden nebo více řádků
záhlaví (tedy pojmenování sloupců).
Odpovídá tabulce v databázi.

Sloupec Souvislá svislá řada buněk v tabulkovém souboru. Obvykle
obsahuje data stejného typu (tedy například v jednom sloupci jsou
pouze jména osob, v dalším pouze jejich adresy).
Odpovídá přibližně atributu (tedy sloupci) v databázi.

Zpracování a anonymizace souboru Zpracování produkčního sou-
boru nástrojem Winch. Zpracování může nebo nemusí zahrnovat
také anonymizaci dat v souboru (soubor může být při zpracování
smazán nebo nahrazen jiným souborem, kdy Winch anonymizaci
obsahu souboru neprovede). Někdy se ale v textu používá slovo
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anonymizace nekorektně v širším významu zpracování souboru (je-
hož součástí anonymizace dat být může, nebo nemusí).

Uživatel nástroje Winch a datový analytik Pojmy se používají sy-
nonymicky; předpokládá se, že uživatelem nástroje Winch bude pře-
vážně (ne však nutně) datový analytik odpovědný za anonymizaci
produkčních dat nebo přípravu testovacích dat a podobně. Proto
se v textu často používá výraz datový analytik ve významu libo-
volného uživatele nástroje Winch.

4.3 Doménový model
Doménový model na obrázku 4.1 byl vytvořen jako pomůcka pro návrh ano-
nymizačního modelu (4.4) v této analýze. Dále z doménového modelu vychází
implementační návrh entit datové vrstvy, jejž popisuje podkapitola 5.2.2.

V modelu jsou využívány primárně asociace mezi objekty domény. I když
například tabulka je tvořena svými sloupci, s vedoucím práce bylo domluveno,
že kompozice se používat nebude, a to v důsledku různého užití symbolu pro
kompozici, kterým je vyplněný kosočtverec, v různých notacích UML (srov-
nejme například význam symbolu kompozice v „běžném“ diagramu tříd [26]
a v OntoUML [27, dostupné po přihlášení]).

U anonymizační třídy není ve vztahu k sloupci tabulky povinnost, a to
s cílem zachytit, že třídu přiřazuje analytik a sloupec tedy dočasně třídu mít
přiřazenou nemusí.

Složitější mapování mezi aplikací, kontextem, vzorem a přiřazením anony-
mizačních tříd a funkcí k sloupcům, které bylo navrženo v [2], nebude po do-
hodě s vedoucím práce pro účely anonymizace na souborovém systému uplat-
něno.

Tabulka je v tabulkovém souboru povinná. Tabulkový soubor bez tabulek
bude zpracován jako nestrukturovaný soubor (může jít o případ, kdy uživa-
tel potřebuje strukturovaný soubor zkopírovat, vymazat nebo nahradit jiným
souborem: nedojde tedy k anonymizaci dat, tudíž Winch vnitřní strukturu
souboru znát nemusí).

Kontextu je povinně přiřazen vzor. Volitelně může být vzor také přiřazen
každému souboru. Pokud je u souboru uveden vzor, použije se ten, v opačném
případě se použije vzor uvedený u kontextu.

4.4 Anonymizační model
Z požadavků uvedených v podkapitole 4.1.1 vyplývá, že produkční soubory
bude popisovat tzv. anonymizační model. Ten bude obsahovat zejména tyto
informace:

• které soubory budou zpracovány;
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Obrázek 4.1: Doménový model pro anonymizaci strukturovaných souborů

22



4.4. Anonymizační model

• jaká akce se při jejich zpracování použije (zkopírování, smazání, anony-
mizace původního souboru nebo kombinace těchto akcí);

• obsah kterých buněk bude v jednotlivých souborech anonymizován a ja-
kým způsobem.

Anonymizační model tedy bude obsahovat nastavení anonymizace pro-
dukčních souborů. Uživatel nástroje Winch může editací anonymizačního mo-
delu anonymizaci řídit.

S vedoucím práce byla dále odsouhlasena tato upřesnění pro reprezentaci
souborů na souborovém systému pomocí anonymizačního modelu:

• Anonymizační model bude uložen do souborů ve formátu JSON (stručné
odůvodnění tohoto rozhodnutí lze nalézt v posledním bodu podkapitoly
4.1.1.2, podrobnější diskusi v dřívější práci [2]).

• Kontext je společný pro všechny soubory jedné aplikace a kromě jiného
definuje mapování anonymizačních tříd a funkcí.

• Organizační úroveň „schéma“ z návrhu pro databáze v [2] bude odpoví-
dat adresáři na souborovém systému.

• Soubory budou zavedeny jako nová organizační úroveň návrhu.

• Nastavení anonymizace pro jednotlivý produkční soubor bude uloženo
v jediném souboru anonymizačního modelu (JSON).

• Anonymizační vzor bude nastaven na úrovni souboru jako volitelný pa-
rametr. Pokud nebude uvedený, použije se vzor stanovený v konextu.

• Tabulka z návrhu pro databáze bude odpovídat jedné z tabulek na jed-
nom listu souboru.

• Listy (spreadsheets) v tabulkových souborech nebudou zavedeny jako
nová organizační úroveň (naopak, každá tabulka ponese identifikaci listu,
na kterém se nachází).

• Anonymizační třída bude nastavena na úrovni sloupce (bude přiřazena
sloupci).

Některé z těchto upřesnění ovlivní především návrh reprezentace celého
souborového systému (množiny souborů) v podkapitole 4.4.4.

V podkapitole 4.4.4 lze také nalézt detailní zdůvodnění, proč budou zave-
deny celkem čtyři typy souborů anoymizačního modelu:

• Konfigurační soubor pro strukturované soubory kromě CSV: Obsahuje
nastavení anonymizace pro produkční tabulkový soubor formátu XLS,
XLSX, ODS a podobně.
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• Konfigurační soubor pro strukturované soubory formátu CSV: Obsahuje
nastavení anonymizace pro produkční soubor formátu CSV.

• Konfigurační soubor pro nestrukturované soubory: Obsahuje nastavení
anonymizace pro jiné než tabulkové produkční soubory.

• Kontext: Obsahuje společné nastavení pro všechny produkční soubory,
zejména parametry připojení a cestu ke kořenovému adresáři zdrojo-
vého úložiště produkčních souborů, jakož i akci, která se s produkčními
soubory vykoná. Různým účelům anonymizace (například archivace pro-
dukčních dat nebo vygenerování sady testovacích dat) můžou odpovídat
různé kontexty, tedy různá nastavení anonymizace.

Navržená struktura a obsah všech souborů anonymizačního modelu jsou
formalizovány pomocí schématu pro soubory ve formátu JSON [28]. Sché-
mata jsou součástí zdrojového kódu na přiloženém flash disku (v adresá-
ři \src\impl\disl-winch-filesystem\src\main\resources\anon_model\schema).
Schémata byla vytvořena za pomoci online nástroje [29] a dále ručně upravena
a zjednodušena.

4.4.1 Reprezentace strukturovaného souboru

Strukturovaný (tabulkový) produkční soubor bude reprezentován pomocí jed-
noho konfiguračního souboru anonymizačního modelu ve formátu JSON. V tom-
to souboru JSON uživatel uvede nastavení anonymizace pro daný produkční
soubor, jak popisuje úvodní text podkapitoly 4.4. Návrh obsahu tohoto kon-
figuračního souboru (reprezentujícího jeden strukturovaný produkční soubor)
je uveden jako příloha B.1. Takto navržený soubor JSON splňuje všechny
relevantní požadavky z předešlých kapitol.

Následuje popis jednotlivých položek v navrženém konfiguračním souboru
a doplňující poznámky:

• Název souboru anonymizačního modelu: Protože jeden konfigurační sou-
bor anonymizačního modelu může předepisovat nastavení anonymizace
pro několik (i velmi mnoho) produkčních souborů, nelze název konfigu-
račního souboru určit jednoznačně. Při vytváření testovacích dat tedy
budu předpokládat, že konfigurační soubory budou nazývány podle ně-
kterého z odpovídajících produkčních souborů; Winch ale nebude splnění
této konvence vyžadovat ani validovat.

• filePath obsahuje cestu k produkčnímu souboru a jeho jméno, a to od
kořenového adresáře (ten je součástí kontextu); jedná se tedy vždy o rela-
tivní cestu od kořene úložiště produkčních souborů. Hodnota filePath
může obsahovat zástupné znaky („wildcards“), a to jak ve jméně sou-
boru, tak v jeho adresářové cestě. Tím dostane analytik možnost použít
stejné nastavení anonymizace pro vícero souborů, například takto:
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"filePath": "\\Firemní účetnictví\\2020\\Výkaz??.xls*",
"filePath": "\\Firemní účetnictví\\20??\\Výkaz01.xls",

Pro účely anonymizace celého adresáře (tedy aplikace identického na-
stavení anonymizace na všechny nalezené soubory) lze použít libovolnou
z následujících notací (nebo obdobnou podle uvážení analytika):

"filePath": "\\Firemní účetnictví\\2020\\*",
"filePath": "\\Firemní účetnictví\\2020\\*.*",
"filePath": "\\Firemní účetnictví\\2020\\*.xls",

• applyToSubfolders je nepovinná položka, který se použije při anony-
mizaci celého adresáře produkčních souborů. Pokud není applyToSub-
folders uvedeno, implicitní hodnota bude false, podadresáře tedy na-
stavení anonymizace nezdědí.

• pattern je nepovinná položka. Pokud je v konfiguračním souboru pří-
tomen, použije se. Pokud ne, použije se vzor z nadřazeného souboru
modelu (tedy vzor z kontextu).

• destinationURLAndPath, destinationDomain, destinationUserName
a destinationPassword jsou nepovinné položky. Analytik je zadá na-
příklad tehdy, když chce pro daný soubor zvolit vzor, který kopíruje
soubory do cílového úložiště (například CreateAsNewFilePattern) a sou-
časně v kontextu cílové úložiště definované není (například proto, že vzor
určený v kontextu nepracuje s cílovým úložištěm, kupříkladu DeleteFi-
lePattern).

• tableRange identifikuje tabulku na určitém listu tabulkového souboru.
Zadává se ve tvaru „A2:E8“, což značí, že tabulka je ohraničená buňkami
A2, E2, A8 a E8 (tedy má výšku 7 sloupců včetně případného záhlaví
a šířku 5 sloupců).

• columnId odpovídá písmenu, kterým je sloupec identifikován. Rozsah
se automaticky přejímá z nastavení tabulky (písmeno B tedy v našem
příkladě znamená, že půjde o buňky B2 až B8). Sloupce, které nejsou
uvedeny v konfiguračním souboru, budou do výstupu zkopírovány beze
změny.

4.4.2 Reprezentace strukturovaného souboru formátu CSV

Na rozdíl od formátů XLS, XLSX a ODS nelze soubory CSV rozdělit na
samostatné listy. Podobně na listech není užitečné identifikovat vícečetné, sa-
mostatné tabulky. Ve snaze o konzistenci souborů anonymizačního modelu
i o jednotnost implementace byl ale zachován velmi podobný obsah konfi-
guračního souboru pro všechny strukturované soubory: vzorový konfigurační

25



4. Analýza

soubor pro produkční soubor formátu CSV je uveden jako příloha B.2. Opět
následují poznámky k souboru v příloze:

• columnId obsahuje identifikaci sloupce podle zvyklostí uplatňovaných
v tabulkových procesorech; sloupce tedy budou v souborech JSON ozna-
čeny postupně jako A, B a tak dále.

• Podobně řádky budou pro účely aplikace číslovány stejně jako v soubo-
rech XLS, XLSX a ODS, tedy rostoucí řadou 1, 2, 3, 4 atd.

• tableRange obsahuje počet řádků, na které bude anonymizace uplatně-
na. Pokud není uveden, zpracují se všechny řádky až do konce souboru.
tableRange je při popisu souborů CSV nepovinným atributem. U ta-
bulkových souborů XLS, XLSX nebo ODS je tento atribut povinný.

• spreadsheetId je uvedeno ve snaze o sjednocení reprezentace s ostatní-
mi tabulkovými soubory. Má povinně hodnotu 1. Pro zpracování všech
tabulkových souborů díky tomu bude stačit jednotná implementace.

Rozdíly v konfiguračních souborech pro produkční soubory ve formátu
CSV a pro ostatní strukturované soubory jsou zohledněny i ve schématech
JSON na přiloženém flash disku: pro konfiguraci CSV souborů je položka
tableRange nepovinná a položka spreadsheetId smí nabývat pouze hodnoty
1.

4.4.3 Reprezentace nestrukturovaného souboru

Jako „nestrukturovaný soubor“ budeme dále označovat jiné než tabulkové sou-
bory, tedy například obrázky, soubory uložené textovými procesory, soubory
PDF a jiné binární nebo textové soubory. Ukázka platného konfiguračního
souboru pro nestrukturovaný produkční soubor se nachází v příloze B.3 a do-
plňující poznámky níže v této podkapitole:

• Nestrukturované soubory lze buď zkopírovat beze změny, zcela smazat
nebo nahradit prázdným souborem, šablonou. Pro každou tuto akci jsou
zapotřebí jiné doplňující údaje, tedy buď cílová cesta nebo odkaz na
soubor, kterým se původní soubor nahradí.

• replacementFile je nepovinný atribut. Předpokládá se, že Winch bu-
de obsahovat předvolenou sadu souborů, kterými budou nahrazovány
běžné souborové formáty. Pokud pro některý soubor nebude k dispozici
předpřipravený soubor odpovídajícího formátu, analytik sem může uvést
cestu k libovolnému souboru, kterým se původní soubor při zpracování
nahradí. (Například pokud bude na výběr soubor formátu JPG, všem
souborům formátu JPEG musí analytik soubor JPG přiřadit v repla-
cementFile ručně). Implementace v rámci této práce bude pracovat
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s předpokladem, že vhodná šablona pro náhradu je uvedena v konfi-
guračním souboru jako replacementFile. Zdroj této informace (ruční
zadání analytikem, nebo automatický výběr šablony aplikací, která bude
anonymizační model na přání analytika generovat) tato práce neřeší.

4.4.4 Reprezentace souborového systému

Na konzultacích s vedoucím práce byly postupně uvažovány následující návrhy
pro reprezentaci souborového systému anonymizačním modelem. Ke každému
uvádím stručný přehled jeho výhod a nevýhod, abych tak ozřejmil důvody,
které vedly k volbě „vítězného“ návrhu.

4.4.4.1 Duplikace struktury anonymizované části souborového
systému

Jedním z uvažovaných řešení bylo vytvoření stejné struktury adresářů, v jaké
jsou uloženy produkční soubory ve zdrojovém úložišti, také pro uložení konfi-
guračních souborů anonymizačního modelu. Znamenalo by to věrně zkopíro-
vat stromovou strukturu podadresářů kořenového adresáře zdrojového úložiště
(avšak bez kopírování produkčních souborů, kopírovaly by se pouze adresáře)
a do této kopie ukládat soubory anonymizačního modelu ve formátu JSON.
Anonymizaci produkčního souboru \data\účetnictví\výkazy\2020\leden.xls
by mohl řídit například soubor \anonymizace\účetnictví\výkazy\2020\leden
.xls.json.

Výhody návrhu

• Konfigurační soubory nemusí nést informaci o uložení v adresářové struk-
tuře.

• Názorné řešení, které umožňuje splnit většinu požadavků z podkapitol
4.1.1.1 a 4.4.

Nevýhody návrhu

• Ruční vytvoření modelu by bylo náročné až nemožné kromě nejjedno-
dušších aplikací, které vyžadují anonymizaci pouze několika málo pro-
dukčních souborů.

• Obdobně další údržba modelu by byla nákladná a náchylná k chybám,
a to i při malých změnách v úložišti produkčních souborů.

• Řešení je nevýhodné zejména v případě, kdy jsou soubory zanořeny hlu-
boko v adresářové struktuře a značná část těchto adresářů obsahuje pou-
ze podadresáře, ale ne samotné soubory. Uložení souborů anonymizační-
ho modelu by si vyžádalo duplikaci potenciálně stovek adresářů, většinou
prázdných.
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• Návrh podporuje nastavení anonymizace jednoho produkčního soubo-
ru jedním konfiguračním souborem modelu, není však plně kompatibil-
ní s použitím atributu applyToSubfolders v konfiguračních souborech
a s použitím zástupných znaků „*“ a „?“.

• Různá nastavení anonymizace (různé modely) nelze mezi sebou dosta-
tečně jednoduše porovnat, částečným řešením ale mohou být nástroje
pro porovnání adresářové struktury včetně obsažených souborů jako na-
příklad WinMerge [30].

4.4.4.2 Plná informace o produkci v souborech modelu

Alternativou k předchozímu návrhu (v jistém smyslu opačně extrémní) by bylo
udržování plné cesty k produkčnímu souboru přímo v odpovídajícím konfigu-
račním souboru. Všechny konfigurační soubory anonymizačního modelu by
pak byly uloženy v jediném adresáři, nebylo by nutné vytváření podadresářů,
zejména by nevznikala nutnost udržovat komplexní hierarchii podadresářů,
jako to vyžadoval předcházející návrh.

Výhody návrhu

• Konfigurační soubory jsou soběstačné, adresářová struktura nemusí nést
žádnou informaci o cestě k produkčního souboru.

• Návrh je výrazně jednodušší v porovnání s návrhem z podkapitoly 4.4.4.1.

• Nastavení anonymizace pro jednotlivé produkční soubory lze velmi jed-
noduše mezi sebou porovnat pomocí nástrojů jako PSPad [31] nebo
Notepad++ [32] (nebo pomocí libovolného nástroje pro správu verzí).
Anonymizační model jako celek lze porovnat s jiným modelem například
pomocí [30] (nebo opět pomocí verzovacího systému).

Nevýhody návrhu

• V případě rozsáhlejšího projektu vznikne adresář, který bude obsahovat
značný počet souborů JSON. V důsledku chybějící struktury podadre-
sářů nebude možné soubory JSON dále organizovat, což při dostatečně
velkém počtu souborů povede znovu k potížím při případné manuální
údržbě anonymizačního modelu.

• I bez ohledu na problémy s údržbou modelu nemusí rigidní pravidlo,
podle kterého jsou všechny soubory modelu uloženy v jediném adresáři,
analytikům vyhovovat (jedná se o nepraktický návrh).
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4.4.4.3 Plná informace v souborech modelu a povolení
podadresářů

Zásadní problém návrhu představeného v předcházející podkapitole 4.4.4.2 lze
vyřešit tím, že uživateli nástroj Winch povolí, aby soubory anonymizačního
modelu organizoval do podadresářů dle své libosti (a tedy aby vytvořil struk-
turu podadresářů, jež mu umožní efektivnější práci), přičemž tato struktura
by nemusela být vázána na strukturu úložiště produkčních souborů (uživatel
by například mohl vytvářet podadresáře nazvané „draft“, „final“, „work in
progress“, které zjevně neodpovídají adresářům, ve kterých se nacházejí pro-
dukční soubory). Winch by tedy adresářovou strukturu, do které se uživatel
rozhodne uložit soubory modelu, nezohledňoval, zpracovával by pouze soubory
modelu bez ohledu na jejich umístění ve struktuře podadresářů.

Výhody návrhu Výhody návrhu budou přibližně stejné jako u předchozího
návrhu.

Nevýhody návrhu

• Nevýhody předchozího návrhu 4.4.4.2 tento návrh převážně eliminuje.

• Vyvstane však nová překážka pro porovnání různých nastavení anony-
mizace (tedy různých anonymizačních modelů pro stejnou skupinu pro-
dukčních souborů): Porovnání modelů pomocí automatických nástrojů
bude možné, pouze pokud analytik pracuje dostatečně „konzistentně“,
tedy pokud strukturu podadresářů volí pro danou skupinu produkčních
souborů vždy přibližně (nebo ideálně přesně) stejnou. To lze poměrně
obtížné zajistit, zejména pokud na jednom problému pracuje více analy-
tiků nebo dochází v čase k jejich rotaci (například v důsledku fluktuace
zaměstnanců).
Lze však nadále mezi sebou porovnávat vybrané konfigurační soubory
modelů bez ohledu na jejich umístění.

4.4.4.4 Anonymizační model uložený v jediném souboru JSON

Předcházející návrhy samostatně ukládaly konfiguraci anonymizace pro jed-
notlivé produkční soubory; návrh představený v podkapitole 4.4.4.1 navíc od-
děloval nastavení anonymizace (uložené v obsahu konfiguračních souborů) od
informace o umístění produkčního souboru (uložené v adresářové cestě ke kon-
figuračnímu souboru).

Všechny tyto informace lze sjednotit do jednoho společného souboru. Ano-
nymizační model by tak byl tvořen jediným souborem, který by obsahoval tuto
kolekci konfigurací (nejde o plný konfigurační soubor, pouze o ukázku):

"file_configurations": [
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{
"filePath": "\\Firemní účetnictví\\2020\\Smlouvy-04.xlsx",
"tables": [...]

},
{

"filePath": "\\Firemní účetnictví\\2020\\Smlouva-02.docx",
...

}
...

]

Výhody návrhu

• Porovnání anonymizačních modelů je jednoduché pomocí běžných ná-
strojů; funkce porovnání obsahu dvou textových souborů je dostupná
v mnoha textových editorech [33].

• Uložení anonymizačního modelu může mít praktické výhody, pokud musí
být model například zaslán pomocí elektronické pošty nebo webových
služeb pro přenos souborů po internetu.

Nevýhody návrhu

• Porovnání nastavení anonymizace pro dva produkční soubory je obtíž-
né: konfigurace těchto souborů by musela být ze společného souboru
zkopírována do samostatných dočasných souborů, jež pak lze porovnat.

• Výsledný konfigurační soubor JSON může mít značnou velikost. Práce
s takovým souborem je již v některých editorech náročná (například
populární editor PSPad [31] neumí dobře pracovat s většími soubory, již
na soubory o velikosti kolem 30 MB je prakticky nepoužitelný; částečným
řešením může být použití vhodnějšího editoru, například Notepad++
[32]).

• „Single point of failure“: Překlep při nastavení anonymizace pro jediný
produkční soubor způsobí nefunkčnost celého anonymizačního modelu.

• Vyšší úroveň zanoření, a tedy i odsazení řádků v souboru. To může být
pro ruční práci se souborem omezující a může vést k chybám. Tento
návrh je vhodný pouze pro automatické zpracování modelu, nehodí se
však pro situace, kdy je nutná ruční editace modelu.

30



4.4. Anonymizační model

4.4.4.5 Mapování konfiguračních souborů na produkční

Na rozdíl od návrhu prezentovaného v předcházející podkapitole 4.4.4.4 lze na-
opak upřednostnit oddělení konfigurace anonymizace pro konkrétní produkční
soubory od informace o uložení produkčních souborů v hierarchii podadresá-
řů, jako tomu bylo v návrhu v podkapitole 4.4.4.1. Většinu problémů návrhu
z podkapitoly 4.4.4.1 ale lze odstranit, pokud zavedeme dva typy souborů
anonymizačního modelu (oba ve formátu JSON):

• Konfigurační soubory: Soubory JSON odpovídající jednotlivým produkč-
ním souborům, kde podobně jako v návrhu 4.4.4.1, jeden konfigurační
soubor modelu řídí anonymizaci jednoho produkčního souboru. Pokud
ale zavedeme mapování, tyto konfigurační soubory by nemusely vůbec
obsahovat informaci o cestě k produkčnímu souboru a dokonce ani o jeho
názvu.

Organizace konfiguračních souborů do podadresářů by byla libovolná
a záležela pouze na rozhodnutí analytika.

• Soubory popisující strukturu souborového systému a přiřazení konfigu-
račních souborů k produkčním, například takto:

{
"mapping": [

{
"productionFile": "\home\ucetni\zaverky\2019.xls",
"anonymizationFile": "\winch\DEV\ucet.json"

},
{

"productionFile": "\home\ucetni1\zaverky\20-02.xls",
"anonymizationFile": "\winch\DEV\zaverky_2020.json"

}
]

}

Tento soubor s mapováním by mohl být jediný, centrální, nebo by mohl
být vytvořen samostatný soubor s mapováním pro každý podadresář
produkčního úložiště.

Výhody návrhu

• Stejný konfigurační soubor lze jednoduše použít pro anonymizaci libo-
volného množství produkčních souborů bez ohledu na jejich umístění
v adresářové struktuře produkčního úložiště (tedy i pro produkční sou-
bory ve zcela různých podadresářích).
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• Návrh odstraňuje mnohé z nedostatků některých předchozích návrhů,
zejména složitost povinné adresářové struktury návrhu z 4.4.4.1, rigiditu
struktury souborů návrhu z 4.4.4.2, jakož i masivní konfigurační soubor
z návrhu v 4.4.4.4.

Nevýhody návrhu

• Podobně jako v předcházejícím návrhu 4.4.4.4 záleží možnost porovná-
ní anonymizačních modelů na volbě adresářové struktury pro uložení
konfiguračních souborů a souborů s mapováním. Při složitější struktu-
ře adresářů nemusí být porovnání za pomoci běžných nástrojů možné
(porovnání jednotlivých konfigurací je ale nadále snadné).

• Návrh má potenciál vést ke složitější struktuře v úložišti souborů mode-
lu; manuální správa modelu tak nemusí být přehledná a může se při ní
významně zvýšit riziko chyb.

4.4.4.6 Mapování pro jednotlivé adresáře

Vážně byl zvažován velmi podobný návrh, který vychází z návrhu v 4.4.4.5, ale
zároveň jej kombinuje s návrhy předloženými v podkapitolách 4.4.4.1 a 4.4.4.3,
čímž současně dosahuje mnoha výhod těchto návrhů. Dává datovému analyti-
kovi větší svobodu při reprezentaci souborů, i když za cenu nižší standardizace
(což může být problém při porovnávání modelů).

Podle tohoto návrhu by soubory s mapováním obsahovaly pouze část ces-
ty k produkčnímu souboru a dále též odkaz na další soubor s mapováním, ve
kterém by byla další část cesty nebo již název produkčního souboru. Návrh
by tak umožnil vytváření složitější stromové struktury souborů modelu podle
potřeb projektu a rozhodnutí analytika. Konfigurace odpovídající hlouběji ulo-
ženému produkčnímu adresáři, tedy specifičtější konfigurace, by se uplatnila
přednostně: analytik by tedy mohl vytvořit „obecné“ nastavení anonymizace
a současně toto obecné nastavení přepsat specifičtějším pouze pro vybrané
adresáře nebo soubory. Jednotlivý soubor s mapováním by obsahoval tyto
informace (jedná se o ukázku, nikoliv kompletní soubor):

{
"path": "\data\2019",
"pattern": "UpdateFilePattern",
"anonymizationFile": "\2019_rules"

}

Výhody návrhu

• Mimořádná flexibilita při vytváření anonymizačního modelu, zejména
možnost nastavit obecnou konfiguraci a pro vybrané soubory nebo po-
dadresáře ji nahradit konfigurací konkrétní.
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• Kombinace některých dalších výhod předcházejících návrhů.

Nevýhody návrhu

• Manuální vytváření anonymizačního modelu je mimořádně zdlouhavé
a lehce vede k početným chybám.
Podle tohoto návrhu jsem vytvořil ukázkový anonymizační model pro
demonstraci jeho výhod a nevýhod. Ukázkový model popisoval přibližně
10 produkčních souborů uložených v docela přehledné adresářové struk-
tuře. Výsledný návrh byl složitý, prakticky nečitelný (skládání adresá-
řové cesty bylo nutné provádět pro každý produkční soubor samostatně
s použitím papíru nebo počítače) a nebylo možné ověřit jeho správnost
ani bezrozpornost (jak popisuje následující bod).

• Existuje (i za běžných okolností nezanedbatelné) riziko nekonzistence,
tedy vícenásobného odkazu na jeden produkční soubor. Toto riziko se
ještě zvýší při použití zástupných znaků v názvech produkčních souborů
a adresářů.

• Model pro dané produkční úložiště není zdaleka jednoznačný (stejnou
množinu produkčních souborů v určité adresářové struktuře lze popsat
mnoha různými modely podle tohoto návrhu). Winch by tedy při uklá-
dání modelu do souborů musel „odhadnout“ požadované nebo vhodné
rozmístění souborů JSON do adresářů podle zatím neznámého algorit-
mu.

• Díky nejednoznačnosti reprezentace souborového systému modelem nelze
pomocí běžných nástrojů porovnat dva modely, pouze dva konfigurační
soubory.

4.4.4.7 Návrh zvolený pro implementaci

Několik předcházejících kapitol dobře ilustruje, jak náročné je navrhnout ano-
nymizační model, který by přebíral od ostatních návrhů pouze jejich výhody
bez zavedení nových, často vážných nedostatků. Po domluvě s vedoucím prá-
ce byl tedy připraven tento návrh. Jeho cílem je zjednodušit předešlý návrh
4.4.4.6 a především omezit jeho náchylnost k chybám při ručním vytváření
nebo editaci modelu. Současně se snaží v maximální míře zachovat výhody
předcházejících návrhů.

Návrh je silně ovlivněn návrhy v 4.4.4.3 a samozřejmě v 4.4.4.6.
V tomto návrhu se předpokládají dva typy souborů anonymizačního mo-

delu: kontext a množina konfiguračních souborů.
Ukázkový obsah souboru s kontextem je uveden v příloze B.4. Poznámky

k obsahu souboru následují zde:
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• applicationContextId identifikuje kontext, což je může být užitečné
v situaci, kdy pro aplikaci (skupinu souborů) bude existovat kontextů
více (např. kontext pro archivaci produkčních souborů nebo pro přípra-
vu testovacích dat). Při implementaci v této práci bude chápán jako
povinný, i když nijak nevyužívaný identifikátor.

• sourceURLAndPath identifikuje kořenový adresář zdrojového úložiště pro-
dukčních souborů. Obsahuje název protokolu pro připojení k úložišti,
jeho adresu (jíž může být IP adresa nebo URL serveru, na kterém
je hostováno úložiště, identifikátor sdíleného disku a podobně) a ces-
tu z kořenového adresáře serveru ke kořenovému adresáři úložiště pro-
dukčních souborů. sourceURLAndPath může mít například tento tvar:
"\\\\192.168.0.15\\c$\\home\\user01"

Tento příklad znamená, že na vzdáleném počítači na lokální síti je ko-
řen úložiště produkčních souborů ve sdíleném adresáři C:\\home\user01.
Produkční soubory pak mohou být kdekoliv přímo v adresáři user01 ne-
bo jeho podadresářích.

• sourceDomain, sourceUserName a sourcePassword se použijí jako při-
hlašovací údaje pro připojení k úložišti. Pokud nejsou pro připojení po-
třeba, není je nutné v kontextu uvádět; položky jsou nepovinné.

• pattern stanovuje akci, která bude s produkčními soubory provede-
na. V jednotlivých konfiguračních souborech může být akce nepovinně
přepsána: Pokud některý konfigurační soubor vzor obsahuje, bude pro
odpovídající produkční soubor(y) použit tento vzor, v opačném případě
se použije vzor z kontextu.

• destinationURLAndPath, destinationDomain, destinationUserName
a destinationPassword se použijí, pouze pokud zvolený vzor předepi-
suje kopírování produkčních souborů ze zdrojového úložiště na jiné umís-
tění, cílové úložiště (nezáleží přitom, jestli budou soubory zkopírovány
beze změny nebo s anonymizací), jinak jsou nepovinné. Položky mají
stejný význam jako odpovídající položky pro zdrojové úložiště, zejména
destinationURLAndPath identifikuje vzdálené úložiště (na které budou
produkční soubory zkopírovány) a cestu ke kořenovému adresáři na tom-
to úložišti.

• anonymizationClassFunctionMapping obsahuje mapování anonymizač-
ních tříd na anonymizační funkce pro daný kontext. Anonymizační tří-
da je libovolný řetězec, kterým se budou v konfiguraci strukturovaných
souborů označovat sloupce produkčních souborů určené k anonymizaci.
Anonymizační funkce určuje funkci, která se aplikuje na data sloupců
označených odpovídající třídou.
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4.4. Anonymizační model

Jak je vidět v příloze B.4, parametry anonymizačních funkcí se zadávají
přímo do kontextu k názvu funkce. Toto řešení ale není finální, zvolil
jsem jej pro jeho jednoduchost pouze pro úvodní implementaci v této
práci. Na základě doporučení vedoucího práce bylo nutné navrhnout ta-
ké robustnější a dlouhodobější řešení: možnosti optimalizace této úvod-
ní implementace jsou rozebrány v podkapitole 5.5.3 (analýza rozšíření,
včetně úvah o vhodnější reprezentaci parametrů anonymizačních funk-
cí, byla zařazena do kapitoly o implementaci, mimo analýzu, protože
případná budoucí implementace těchto rozšíření přesahuje rozsah této
práce).

Konfigurační soubory anonymizačního modelu jsou popsány v podkapito-
lách 4.4.1, 4.4.2 a 4.4.3. Konfigurační soubor identifikuje konkrétní produkční
soubor (nebo skupinu souborů): obsahuje název produkčního souboru včetně
cesty k němu na zdrojovém úložišti, a to od kořenového adresáře identifikova-
ného v kontextu (části cesty uvedené v kontextu nelze v konfiguračních soubo-
rech duplikovat). Dále konfigurační soubor označuje v konkrétním produkčním
souboru (nebo skupině souborů) osobní údaje k anonymizaci a případně pro
konkrétní produkční soubor přepisuje některá nastavení z kontextu.

Konfigurační soubory mohou být uloženy ve stejném adresáři jako kontext
nebo v jeho libovolných podadresářích. Winch ale tuto adresářovou strukturu
nebude zohledňovat (prohledá celou strukturu podadresářů adresáře, ve kte-
rém je uložen kontext, a zpracuje pouze nalezené soubory ve formátu JSON
bez ohledu na jejich umístění).

Všechny soubory anonymizačního modelu jsou uloženy ve formátu JSON.
V řetězcích reprezentujících cesty na souborovém systému je nutné místo zpět-
ného lomítka jako oddělovač názvů adresářů a souborů používat dvojité zpětné
lomítko, jinak soubor anonymizačního modelu nebude platný (a tedy se ne-
zpracuje aplikací Winch). Běžné lomítko (používané například v systémech
Linux) lze použít bez „escapování“.

Výhody návrhu

• Značná flexibilita při vytváření adresářové struktury, ve které bude mo-
del uložen.

• Složitost předchozího návrhu 4.4.4.6 byla zcela odstraněna (při plném
zachování jeho flexibility).

• Vytváření složitějších struktur podadresářů, do kterých analytik uloží
soubory modelu, je jednoduché a zvýšení složitosti podadresářové struk-
tury nevede ke zvýšení rizika chyb na straně analytika.

• Riziko nekonzistence (vícero různých konfigurací popisujících stejný sou-
bor k anonymizaci) je výrazně potlačeno (úplná eliminace ale není v tom-
to návrhu možná, zejména při zavedený podpory pro „wildcards“).
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• Požadavky uvedené v předcházejících podkapitolách jsou splněny, možná
s částečným omezením porovnatelnosti různých modelů.
Konfigurační soubory lze plnohodnotně porovnávat za použití standard-
ních nástrojů.
Možnost porovnat anonymizační model s jiným velmi záleží na zvolené
adresářové struktuře pro uložení souborů modelu. Nástroje jako již od-
kazovaný WinMerge pak lze použít pouze při velmi „konzistentní“ práci
analytika (což je také nevýhodou návrhu). Na rozdíl od návrhu pre-
zentovaného v podkapitole 4.4.4.6 lze ale všechny konfigurační soubory
z podadresářové struktury zkopírovat do jednoho pomocného adresáře
(k tomuto stačí jednoduchý skript) a výsledný „plochý“ seznam souborů
pak porovnat pomocí nástrojů jako například WinMerge. Toto v návr-
hu z podkapitoly 4.4.4.6 možné nebylo (protože soubory modelu mohly
obsahovat různé části cesty k produkčním souborům).

Nevýhody návrhu

• Porovnání různých anonymizačních modelů není tak přímočaré jako v ně-
kterých návrzích diskutovaných dříve. Detailnější poznámky k tomu, jak
lze tuto nevýhodu v praxi obejít, lze nalézt v poslední uváděné výhodě
návrhu výše.

Předpokládá se, že soubory anonymizačního modelu (jak kontext, tak kon-
figurační soubory) nebude analytik převážně vytvářet ručně, ale použije k to-
mu účelu aplikaci, která bude soubory s nastavením anonymizace reprezen-
tovat pomocí uživatelsky přívětivějšího rozhraní (přívětivějšího v porovnání
s přímou manipulací s textovými soubory). Tuto aplikaci [34, dostupné po
přihlášení] v současné době (léto 2020) vyvíjí skupina studentů FIT ČVUT
na předmětu SP1.

4.5 Anonymizační vzory

Přehled anonymizačních vzorů (tedy akcí, které Winch se soubory při ano-
nymizaci provede) podporovaných při anonymizaci tabulek databází podává
kapitola 3. Některé z těchto vzorů by ale neměly při anonymizaci souborů
využití. Podobně nebudou uvažovány experimentální vzory. Pro anonymizaci
souborů byly proto navrženy vzory uvedené v tabulce 4.1; návrh vychází ze
seznamu vzorů podporovaných pro anonymizaci dat v databázích.

Analytikovi bude ponechána možnost stanovit vzor pro celý kontext (který
se pak použije pro všechny soubory) a nezávisle také volitelně jiný vzor pro
vybrané soubory nebo adresáře (tento vzor se pak použije pouze pro vybrané
soubory nebo adresáře, pro které je stanoven, místo vzoru, který je zvolený
pro kontext; vzor pro kontext se použije pro všechny ostatní soubory, pro
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Název vzoru Popis vzoru – akce nástroje Winch
CreateAsCopyFilePattern Zkopíruje soubor do cílového úložiště beze změ-

ny. Soubor ve zdrojovém úložišti ponechá beze
změny.

CreateAsNewFilePattern Zkopíruje soubor do cílového úložiště a prove-
de anonymizaci. Soubor ve zdrojovém úložišti
ponechá beze změny.

UpdateFilePattern Provede anonymizaci souboru přímo ve zdro-
jovém úložišti. Nevytváří kopii souboru.

ReplaceFilePattern Nahradí soubor ve zdrojovém úložišti jiným
souborem (šablonou). Nevytváří kopii soubo-
ru.

DeleteFilePattern Smaže soubor ze zdrojového úložiště. Nevytvá-
ří kopii (zálohu) souboru.

Tabulka 4.1: Uvažované vzory pro anonymizaci souborů

Název vzoru Soubor
strukturovaný nestrukturovaný

CreateAsCopyFilePattern 3 3

CreateAsNewFilePattern 3 7

UpdateFilePattern 3 7

ReplaceFilePattern 7 3

DeleteFilePattern 3 3

Tabulka 4.2: Vzory podporované pro strukturované a nestrukturované soubory

které analytik nezvolí jiný vzor). Nepovinný vzor pro soubor nebo adresář tak
hraje roli jakéhosi „override“ (tedy přepisu) nadřazeného vzoru určeného pro
kontext.

Je zřejmé, že ne všechny kombinace vzoru pro kontext a přepisujícího
vzoru pro vybrané soubory jsou smysluplné: Například kontextový vzor Cre-
ateAsNewFilePattern se pravděpodobně nebude kombinovat s přepisujícím
vzorem UpdateFilePattern pro vybrané soubory. Naopak kombinace vzorů
UpdateFilePattern pro kontext a DeleteFilePattern pro vybrané soubory (na-
příklad starší, než je povinná doba archivace) najde své uplatnění.

Ne všechny vzory lze uplatnit na strukturované i nestrukturované soubo-
ry: například UpdateFilePattern znamená anonymizaci produkčního souboru,
kterou bude Winch podporovat pouze pro strukturované soubory. Přehled
vzorů podporovaných pro strukturované nebo nestrukturované soubory nabízí
tabulka 4.2.

37





Kapitola 5
Návrh a realizace

Kapitola popisuje strukturu, detaily a funkčnosti zvoleného řešení. Je orga-
nizovaná do podkapitol popisujících jednotlivé balíčky výsledné implementa-
ce. Kromě popisu balíčků dále obsahuje podkapitolu „Rychlý start“ 5.1, ve
které lze nalézt velmi stručný návod na praktické použití implementace bez
nutnosti čtení zbytku této kapitoly, a konečně podkapitolu, jež nabízí výčet
„nedodělků“ (tedy funkčností, jejichž implementace nebyla zcela dokončena)
a námětů k dalšímu rozvoji nově vzniklého kódu 5.5.

V souladu se zadáním práce, domluvou s jejím vedoucím a implementací
již existujících součástí nástroje Winch bylo řešení vytvářeno v jazyku Gro-
ovy; v Groovy je psán jak zdrojový kód aplikace, tak její testy. Pro správu
a verzování zdrojového kódu byl použit nástroj git nasazený na serveru spo-
lečnosti GEM System a.s. [19, dostupné po přihlášení]. Pro nově vznikající
zdrojový kód byla založena samostatná vývojová větev; do hlavní linie kódu
nebyly prováděny žádné zásahy.

Implementaci jsem prováděl ve vývojovém prostředí IntelliJ IDEA od spo-
lečnosti JetBrains [35].

Současně se vznikem této práce probíhal vývoj aplikace pro nastavení ano-
nymizace na souborovém systému [34, dostupné po přihlášení], a to jako sou-
část studentské práce na předmětu SP1 konaném na FIT ČVUT v létě 2020.
Tato aplikace bude primárně sloužit jako grafické uživatelské rozhraní pro
funkčnosti vyvíjené v rámci této bakalářské práce; dále aplikace umožní pro-
cházení souborového systému a uživatelsky přívětivější označování osobních
údajů ve strukturovaných souborech. Tým pracující na aplikaci pro nastavení
anonymizace zavedl nový modul do nástroje Winch, disl-winch-filesystem,
jehož zdrojový kód je umístěn ve stejnojmenném adresáři. Dále skupina kolem
této aplikace navrhla standardní architekturu, podle které se zdrojový kód čle-
ní do tří vrstev: datové, aplikační a prezentační. Na tato rozhodnutí jsem ve
své práci navázal; veškerý kód vytvořený v rámci této bakalářské práce se pro-
to nachází ve složce disl-winch-filesystem a byl začleněn do datové a aplikační
vrstvy (grafické ani jiné uživatelské rozhraní není součástí této práce, žádný
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vývoj do prezentační vrstvy tedy nebyl zapotřebí).
Zdrojový kód aplikace pro nastavení (dále jen „Aplikace UI“) byl uložen

do separátní větve v gitu. Protože nově vyvíjená funkčnost nástroje Winch
musí spolupracovat s Aplikací UI, vybrané třídy byly převzaty od vývojového
týmu Aplikace UI do větve kódu určené pro tuto bakalářskou práci. Podrobněji
o převzatém kódu, který není mým autorským dílem, pojednává podkapitola
5.2.1.

Jelikož zdrojový kód se člení na dva do značné míry nezávislé celky, datovou
a aplikační vrstvu, volil jsem pro přehlednost podobnou organizaci i pro tuto
kapitolu. Popis balíčků je proto rozdělen do podkapitol, které pojednávají
o datové a aplikační vrstvě samostatně.

Nově vytvořený zdrojový kód jsem opatřil podrobnou dokumentací v systé-
mu GroovyDoc. Dokumentačními komentáři jsou vybaveny všechny třídy a je-
jich veřejné a protected metody. Souhrnná dokumentace vygenerovaná z těch-
to komentářů je součástí flash disku přiloženého k této práci. Testovací třídy
a jejich metody zatím dokumentaci nemají.

Pro záznam důležitých událostí a činností využívá nová implementace stan-
dardní mechanizmus logování pomocí knihovny Slf4j. Tuto knihovnu již vy-
užívá i existující kód nástroje Winch.

5.1 „Rychlý start“

Tato podkapitola představuje jakousi uživatelskou příručku k částem kódu
nově vzniklým v rámci této práce. Měla by umožnit programátorovi využít
funkčností, které jsem naimplementoval, bez nutnosti číst zbytek této kapito-
ly. Vychází ze současného stavu implementace a podobně jako samotná im-
plementace je rozdělená na samostatný popis datové vrstvy a vrstvy aplikační
logiky.

5.1.1 Datová vrstva

5.1.1.1 Příprava dat

Prvním krokem je příprava anonymizačního modelu, tedy souborů, které jed-
nak popisují produkční soubory, jednak obsahují nastavení pro jejich anonymi-
zaci (bližší popis modelu lze nalézt v kapitole 4.4). Soubory anonymizačního
modelu jsou ve formátu JSON a musí být uloženy v kódování UTF-8 bez
řídících znaků na začátku souboru (například v editoru PSPad je potřeba
zvolit kódování „UTF-8, no-BOM“, tedy bez netisknutelné trojice znaků před
samotným obsahem souboru). Soubory jsou dvojího typu, soubor s kontex-
tem a konfigurační soubory odpovídající jednotlivým produkčním souborům.
Soubory modelu dále musí být uloženy (v aktuální implementaci) na lokál-
ním disku nebo namapovaném síťovém disku. Produkční soubory na lokálním
disku být nemusí.
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5.1. „Rychlý start“

Anonymizační model – kontext Kontext určuje parametry připojení
platné pro všechny produkční soubory. Vzorový příklad lze nalézt v příloze
B.4, popis kontextu podává kapitola 4.4.4.7. Soubor s kontextem povinně ob-
sahuje tyto položky:

• applicationContextId. Libovolný identifikátor, datová vrstva s ním
nepracuje.

• pattern. Vzor nastavuje akci, která se vykoná se všemi produkčními
soubory; pro vybrané soubory lze ale vybrat akci jinou. Musí se jed-
nat o název třídy z balíčku com.gem.winch.bl.pattern v adresáři disl-
winch-filesystem. Uvádějte pouze název třídy, nikoliv název balíčku.

• sourceURLAndPath. Cesta ke kořenovému adresáři úložiště produkčních
souborů. Pokud je úložiště vzdálené, musí cesta obsahovat taky spe-
cifikaci přístupového protokolu a síťovou adresu nebo URL. Vzdálený
přístup ale zatím není plně podporován. V souboru s kontextem musí
relativní cesty začínat tečkou (v opačném případě budou soubory hledá-
ny v kořenovém adresáři souborového systému, tedy například na disku
C:\\), absolutní cesty nikoliv (mají obvyklý formát).

• destinationURLAndPath. Cesta ke kořenovému adresáři cílového úložiš-
tě produkčních souborů. Povinná pouze pokud se soubory budou kopí-
rovat (záleží na volbě vzoru).

• anonymizationClassFunctionMapping. Mapování anonymizačních tříd
na použité funkce. Mapování je povinné pouze při anonymizaci; vzory,
které nastavují mazání nebo kopírování dat, mapování nevyžadují. Ano-
nymizační třídy se definují zde v mapování a jejich názvy jsou zcela
libovolné. Anonymizační funkcí může být pouze třída z balíčku .anony-
mization.function nebo z balíčku .anonymization.decorator v ad-
resáři disl-winch-filesystem. Uvádějte vždy pouze název třídy, nikoliv
název balíčku. Případné parametry a dekorátory se zapisují přímo za
název funkce do apostrofů a oddělují se mezerou. Mezera mezi parame-
try je povinná, jinak anonymizace selže:

"FunctionName ’param1’ ’param2’ ’decorator: DecoratorName’

Ostatní položky jsou nepovinné; detailně je popisuje kapitola 4.4.4.7.

Anonymizační model – konfigurační soubory Konfigurační soubor iden-
tifikuje produkční soubor a označuje v něm osobní údaje. Vzorové příklady lze
nalézt v přílohách B.1, B.2 a B.3; popis souborů se nachází v podkapitolách
kapitole 4.4.1, 4.4.2 a 4.4.3. Konfigurační soubory musí být uloženy ve stejném
adresáři, ve kterém se nachází soubor s kontextem, nebo v jeho podadresářích
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(konkrétní umístění je libovolné). Tyto adresáře mohou obsahovat vedle ano-
nymizačního modelu i další soubory; Winch zpracuje pouze nalezené soubory
s příponou JSON. Případné soubory formátu JSON, které nejsou součástí
modelu, budou vyhodnoceny jako neplatné a z dalšího zpracování budou vy-
loučeny. Konfigurační soubor povinně obsahuje tyto položky:

• filePath. Představuje adresářovou cestu od kořene úložiště (cesta ke
kořeni je specifikována v kontextu) včetně názvu souboru. Cesta ke ko-
řenovému adresáři v konfiguračním souboru být nesmí. Zástupné znaky
„*“ a „?“ se smí použít, ale současná implementace je prozatím nepod-
poruje. V konfiguračních souborech mohou nebo nemusí relativní cesty
začínat zpětným lomítkem (zpětné lomítko se v souborech JSON zadává
jako dvojité zpětné lomítko), nesmí ale začínat tečkou. Absolutní cesty
pak mají obvyklý formát (absolutní cestu ale nelze použít jako filePa-
th; pro nepovinnou položku destinationURLAndPath ale lze použít jak
absolutní, tak relativní cesty k cílovému adresáři).

• tables. Seznam tabulek, které budou anonymizovány. Ostatní tabulky
Winch ponechá beze změny. Pro každou tabulku uvádějte pouze sloup-
ce, které mají být anonymizovány; ostatní sloupce Winch ponechá beze
změny. Ke každému sloupci, který se má anonymizovat, je nutné přiřadit
anonymizační třídu, jež je uvedena v kontextu. Sloupce označené třídou,
kterou nelze najít v kontextu, budou ponechány beze změny (Winch za-
loguje varování).

Produkční soubory Winch zpracuje pouze produkční soubory, na které
odkazuje některý z konfiguračních souborů anonymizačního modelu. Všechny
musí být uloženy v kořenovém adresáři uvedeném v kontextu a v jeho libovol-
ných podadresářích tak, jak uvádí příslušný konfigurační soubor. Tabulkové
soubory (soubory formátů XLS, XLSX, ODS, CSV a podobně) mohou být
mazány, kopírovány, anonymizovány nebo kopírovány a anonymizovány v cílo-
vém úložišti (podpora pro anonymizaci je prozatím naimplementována pouze
u formátů XLS a XLSX). Pro všechny ostatní typy souborů Winch podporuje
mazání, kopírování nebo náhradu jiným souborem.

5.1.1.2 Načtení anonymizačního modelu

Pro přístup k datové vrstvě slouží rozhraní ConfigurationsDAO, které imple-
mentuje třída DataLayerAccessJsonFiles z balíčku .dl.services.anonymi-
zationModelManager. Pokud je anonymizační model (kontext a požadované
konfigurační soubory) připravený, nejjednodušší je postupovat podle tohoto
návodu:

1. Vytvořte instanci třídy DataLayerAccessJsonFiles pomocí konstruk-
toru bez parametrů.

42



5.1. „Rychlý start“

2. Vytvořte instanci třídy WinchApplication a nastavte plnou cestu k sou-
boru s kontextem (včetně názvu souboru) pomocí parametru konstrukto-
ru anonymizationModelPath. Ostatní parametry lze ponechat prázdné.
Pokud je ale cesta k souboru s kontextem nastavena na null, je prázdná,
neplatná nebo neodkazuje na validní soubor s kontextem, anonymizace
selže.

3. Zavolejte metodu loadConfigurations() instance třídy DataLayerAc-
cessJsonFiles, jako parametr jí předejte výše vytvořenou instanci Win-
chApplication. Metoda do této instance načte veškerá (platná) data
z anonymizačního modelu. Pozor, jakákoliv předchozí data v předané
instanci metoda bez náhrady přepíše.

Další možnosti použití třídy DataLayerAccessJsonFiles, včetně nahrávání
dat pomocí metody „lazy loading“, lze nalézt v kapitole 5.2.3 nebo v doku-
mentaci k této třídě. Celkový přehled organizace tříd v datové vrstvě a vztahů
mezi nimi je na obrázku 5.3.

5.1.2 Aplikační vrstva

Aplikační vrstva provádí samotnou anonymizaci. Tu spouští třída FileSys-
temExecutor z balíčku .bl.filesystem.executor, která se používá podle
návodu níže. Vazby FileSystemExecutoru na související třídy zobrazuje dia-
gram na obrázku 5.8.

1. Připravte platný anonymizační model, jak je popsáno výše, v návodu na
použití datové vrstvy.

2. Vytvořte instanci třídy WinchApplication a nastavte plnou cestu k sou-
boru s kontextem pomocí parametru konstruktoru anonymizationMo-
delPath. Ostatní parametry lze ponechat prázdné. Pokud je ale cesta
ke souboru s kontextem nastavena na null, je prázdná, neplatná nebo
neodkazuje na validní soubor s kontextem, anonymizace selže.

3. Vytvořte instanci třídy DataLayerAccessJsonFiles z datové vrstvy po-
mocí konstruktoru bez parametrů.

4. Zavolejte statickou metodu execute() třídy FileSystemExecutor (není
nutné vytvářet instanci třídy), jako parametry jí předejte výše vytvořené
instance tříd DataLayerAccessJsonFiles a WinchApplication. File-
SystemExecutor načte anonymizační model pomocí předané instance
DataLayerAccessJsonFiles a provede anonymizaci pro všechny pro-
dukční soubory podle nastavení v příslušných konfiguračních souborech
anonymizačního modelu. Není nutné vykonat žádnou další akci.
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5.1.3 Integrace s dalšími aplikacemi

Doporučené kroky pro použití datové a aplikační vrstvy se částečně opaku-
jí. To je způsobeno tím, že FileSystemExecutor načítá anonymizační model
jako nedílnou součást své činnosti. Pokud tedy bude anonymizační model ge-
nerovaný automaticky, například připravovanou aplikací pro jeho nastavení,
je při současné implementaci nejvhodnější následující postup:

1. Anonymizační model uložte do souborů pomocí volání metody store-
Configurations() třídy DataLayerAccessJsonFiles (je nutné nejdří-
ve vytvořit instanci třídy pomocí konstruktoru bez parametrů).

2. Následně zavolejte metodu execute() třídy DataLayerAccessJsonFi-
les, která anonymizaci podle modelu provede. Této metodě nelze předat
přímo načtený model; akceptuje pouze instanci třídy, která implemen-
tuje rozhraní ConfigurationsDAO a pomocí které si načte model sama.
Při výměně současné implementace datové vrstvy za jinou se bude me-
todě execute() jednoduše předávat instance jiné třídy, která implemen-
tuje rozhraní ConfigurationsDAO.

3. Pro editaci model načtěte zavoláním loadFullConfigurations() tří-
dy DataLayerAccessJsonFiles, jak je popsáno výše, data v instanci
WinchApplication upravte podle potřeby a znovu jej pomocí store-
Configurations() uložte.

5.2 Datová vrstva
Implementace datové vrstvy řeší veškerou správu anonymizačního modelu
a manipulaci s ním. Anonymizační model tvoří data uložená ve skupině sou-
borů ve formátu JSON: Soubor, který obsahuje aplikační kontext, a sada sou-
borů, jež identifikují produkční soubory určené k anonymizaci a osobní data
v nich obsažená. Všechny tyto soubory musí být umístěny ve stejném adresáři
jako soubor s kontextem nebo v jeho podadresářích. Struktura podadresářů
záleží pouze na rozhodnutí uživatele a pro Winch nemá podstatný význam.

Do datové vrstvy nástroje Winch byly v teto práci přidány třídy, které mu
umožní takto strukturovaný anonymizační model načíst, ověřit předběžně jeho
integritu a předat prostřednictvím rozhraní k dalšímu zpracování. Dále datová
vrstva umí model předaný přes rozhraní jinými částmi aplikace ukládat nebo
uložený model aktualizovat či jeho části mazat.

Jakkoliv je možné anonymizační model vytvářet a upravovat ručně a násled-
ně pak nechat načíst pomocí datové vrstvy aplikace, do budoucna se předpoklá-
dá, že anonymizační model budou uživatelé nástroje Winch vytvářet pomocí
aplikace [34, dostupné po přihlášení] a nebudou tak muset zasahovat přímo
do souborů JSON, ve kterých je model uložený. Správu těchto souborů by pak
zajišťovala výhradně nově implementovaná datová vrstva nástroje Winch.
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Obrázek 5.1: Organizace balíčků datové vrstvy

5.2.1 Celkový přehled datové vrstvy

Spolupracující nebo související třídy datové vrstvy (podobně též aplikační
vrstvy) jsou ve snaze o dosažení přehlednosti implementace sdruženy do ba-
líčků. Toto seskupení zachycuje obrázek 5.1.

Pro spolupráci s vyššími vrstvami aplikace, zejména s aplikační vrstvou,
jsou klíčové třídy z balíčku entity. Tyto třídy byly navrženy při převodu
doménového modelu na implementační a přibližně odpovídají skutečným ob-
jektům problémové domény – reprezentují konfiguraci produkčních souborů
a položek v nich (tabulek a sloupců v tabulkách). Data těchto objektů tvoří
samotný anonymizační model aplikace. Tato data (tedy anonymizační mo-
del) jsou uložena v souborech anonymizačního modelu ve formátu JSON; ten
představuje fyzickou reprezentaci modelu. Z těchto souborů lze pak zpětně
model načíst do instancí entit. Ukládání anonymizačního modelu z instancí
entit do fyzických souborů a opětovné načítání modelu ze souborů do instancí
entit představuje primární úlohu datové vrstvy. Bližší podrobnosti o datových
entitách podává kapitola 5.2.2.

Instance entit naplněné daty anonymizačního modelu se pak předávají vyš-
ším vrstvám (aplikační vrstvě) nebo naopak od vyšších vrstev přijímají pro-
střednictvím rozhraní ConfigurationsDAO z balíčku dao. Toto rozhraní je
implementováno třídou DataLayerAccessJsonFiles z balíčku anonymizati-
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onModelManager. Oba balíčky jsou podrobněji představeny v kapitole 5.2.3.
Původní návrh entit byl vytvořen týmem pracujícím na aplikaci pro uživa-

telské rozhraní [34, dostupné po přihlášení]. Tento tým pro své potřeby navrhl
a vyvinul přibližně dvojnásobný počet entit. Některé z nich nebyly pro tuto
bakalářskou práci relevantní, nebyly proto v její implementaci použity a nejsou
již dostupné ve větvi kódu, ve které probíhá vývoj této páce. Zbylé entity byly
převzaty do této bakalářské práce, doplněny a rozšířeny tak, aby lépe umožnily
plnohodnotnou reprezentaci anonymizačního modelu.

Obdobně návrh rozhraní pochází původně z práce týmu Aplikace UI a v té-
to práci byl jen nepatrně rozšířen. Kapitoly 5.2.2 a 5.2.3 obsahují detailní
inventarizaci převzatého kódu.

Třída DataLayerAccessJsonFiles tedy implementuje rozhraní Configu-
rationsDAO. Tato třída spouští a koordinuje transformaci modelu mezi je-
ho reprezentací pomocí instancí entit a pomocí souborů JSON na souboro-
vém systému: Samotnou transformaci ale zajišťují třídy z balíčků jsonParser
a jsonParser, které, v souladu se svými názvy, čtou a interpretují fyzické sou-
bory nebo je naopak zapisují na disk. Blíže o jednotlivých třídách v balíčcích
pojednávají kapitoly 5.2.4 a 5.2.5.

Samotnou manipulaci se soubory na lokálním souborovém systému (součas-
ná implementace předpokládá, že soubory JSON modelu jsou dostupné lokál-
ně, a to na rozdíl od produkčních souborů, u kterých je připraven aparát pro
správu vzdáleného přístupu), tedy čtení dat ze souborů a jejich zápis do soubo-
rů, zajišťuje třída fileOperations z balíčku fileHandling, blíže rozebraná
v části 5.2.6.

Zbylé balíčky datové vrstvy seskupují spíše pomocné třídy, které zajišťují
provádění podpůrných činností pro ostatní třídy. Balíček exception definuje
několik tříd odvozených ze standardní třídy Exception. Tyto nově definova-
né výjimky se používají pro komunikaci problémových stavů a neočekávaných
událostí mezi metodami jiných tříd datové vrstvy. Jedná se o výjimky Inva-
lidConfigurationException a JsonParserException, které slouží primárně
k rozlišení různých zdrojů chybových stavů. Protože implementace je minima-
listická, není blíže rozvedena v samostatné kapitole.

Podobně balíček converter se svojí jedinou třídou SpreadsheetRowCo-
lumnIndexConverter plní převážně pomocnou roli: její metody transformují
typický název sloupce tabulkových souborů („A“, „Z“, „AA“, „AB“ a tak
dále) na číselný index začínající nulou a zpátky, z indexu na název. Dále též
dokáží zpracovat názvy buněk v těchto souborech (např. „C27“) a rozsahy
buněk („B3:E12“) a transformovat je do podoby indexů, s kterými následně
pracují další třídy. Protože funkcionalita je spíše přímočará a struktura balíčku
jednoduchá, není mu věnovaná samostatná kapitola.

Je však nutné upozornit, že balíček converter byl rovněž převzat z Apli-
kace UI a v průběhu vývoje bakalářské práce rozšířen zhruba na dvojnásobek
počátečního řádkového rozsahu.
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Obrázek 5.2: Schéma tříd z balíčku entity

Další podkapitoly představí postupně strukturu a funkci vybraných (dů-
ležitých) balíčků podrobněji. Jsou seřazeny tak, aby současně vynikla hierar-
chická organizace datové vrstvy od velmi konkrétní manipulace se soubory
(která je systémově a implementačně závislá) postupně až po rozhraní Con-
figurationsDAO, které v této vrstvě představuje nejvyšší úroveň abstrakce.

5.2.2 Entity datové vrstvy

Třídy balíčku entity byly převážně převzaty z Aplikace UI. Některé byly
přejmenovány, u většiny došlo k doplnění nebo rozšíření implementace. Tyto
třídy však primárně zapouzdřují data anonymizačního modelu; jejich funkci-
onalita je tedy spíše omezená. Jedinou entitou přidanou v této práci nově je
FileContext.

Tým Aplikace UI provedl počáteční implementaci v jazyku Java. Do Gro-
ovy pak byly níže uvedené entity převedeny jako součást této práce.

Všechny entity relevantní přímo pro datovou vrstvu (a tedy využívány
v této práci) schematicky znázorňuje obrázek 5.2.

• FileContext. Představuje ústřední objekt anonymizačního modelu. Slou-
ží jako nosič těchto informací (sám nemá ale žádné „zajímavé“ metody):

– Vzor, tedy akci, která se má s produkčními soubory provést. Tento
vzor je platný pro všechny zpracovávané produkční soubory, pokud
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není pro některý soubor explicitně přepsán v jeho konfiguraci. Jako
vzor slouží kterákoliv třída z balíčku .bl.pattern aplikační vrstvy.

– Identifikace zdrojového úložiště produkčních souborů: URL nebo
síťová adresa či písmeno disku a cesta ke kořenovému adresáři pro-
dukčních souborů (všechny produkční soubory jsou tedy uloženy
v tomto adresáři nebo jeho podadresářích).

– Autorizační údaje pro přístup ke zdrojovému úložišti (pokud jsou
potřeba).

– Identifikace cílového úložiště, pokud budou produkční soubory kopí-
rovány do záložního repozitáře. Kontext obsahuje stejné informace
jako pro zdrojové úložiště (detaily připojení a přístupovou autori-
zaci).

– Mapování anonymizačních tříd na anonymizační funkce. Anonymi-
zační třídy jsou libovolné řetězce, které označují nastavení anonymi-
zace pro některý sloupec nebo sloupce v tabulkách produkčních sou-
borů. Jako anonymizační funkce účinkují třídy z balíčku .anony-
mization.function nebo z balíčku .anonymization.decorator
v aplikační vrstvě. Pokud uživatel nástroje Winch přiřadí některé-
mu sloupci určitou anonymizační třídu, Winch použije namapova-
nou funkci pro anonymizaci tohoto sloupce.

Kontext se ukládá do samostatného souboru JSON.

• FileConfiguration. Abstraktní třída obsahuje informace o konkrétním
produkčním souboru a nastavení anonymizace pro tento soubor, zejména
je zde uložený název souboru a cesta k němu. Cesta je vždy uváděna jako
relativní vůči kořenovému adresáři produkčních souborů, který je spe-
cifikovaný v kontextu. Do budoucna se počítá s podporou pro zástupné
znaky „*“ a „?“, tato ale zatím nebyla implementována.
Volitelně může být v objektu rovněž uveden anonymizační vzor (pokud
byl nalezen v příslušném souboru) platný pouze pro daný soubor, který
má při zpracování souboru přednost před obecným vzorem z kontextu.
Každý objekt konfigurace se ukládá do samostatného souboru JSON.
Proto kontext i konfigurace obsahují důležitou položku dataLevelId.
Tento identifikátor, pro vyšší vrstvy bezvýznamový, určuje konkrétní
soubor anonymizačního modelu (ve formátu JSON), do kterého se kon-
text nebo příslušná konfigurace uloží (nebo z něhož byla načtena). Tento
identifikátor má význam při editaci modelu ve vyšší vrstvě, umožňuje
implementaci datové vrstvy aktualizovat modifikované soubory modelu.

• FileConfigurationStructured a FileConfigurationNonStructured.
Třídy odvozené od obecné konfigurace dále obsahují data specifická pro
tabulkové soubory (kolekci tabulek) nebo netabulkové soubory (cesta
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k souboru, který neobsahuje osobní data a kterým bude produkční sou-
bor nahrazen).

• Table. Tabulka popisuje jednu konkrétní tabulku v tabulkovém pro-
dukčním souboru. Instance této třídy určují, na kterém listu tabulkové-
ho souboru se tabulka nachází, dále její rozsah a počet řádků záhlaví.
Zejména však obsahují kolekcí sloupců v dané tabulce, které budou pod-
léhat anonymizaci (ostatní sloupce budou ve výstupu ponechány beze
změny).

• Column. Sloupec odpovídá jednomu sloupci tabulky produkčního soubo-
ru. Neobsahuje data tohoto sloupce (anonymizační model neduplikuje
produkční data); eviduje ale přiřazení anonymizační třídy tomuto sloup-
ci. Na základě přiřazené třídy Winch při zpracování souboru aplikuje na
tento sloupec odpovídající anonymizační funkci.

• WinchApplication. Je klíčovou entitou. Obsahuje instanci kontextu a ko-
lekci konfigurací pro všechny obsluhované produkční soubory, jak struk-
turované (tabulkové), tak všechny ostatní: instance této třídy v sobě
tedy nesou kompletní reprezentaci modelu. WinchApplication je pri-
márním objektem předávaným přes rozhraní ConfigurationsDAO mezi
datovou a aplikační vrstvou.
Původní návrh entity od týmu Aplikace UI jsem pro potřeby datové
vrstvy mírně upravil, provedl jsem v něm zejména tyto změny:

– Doplnil jsem instanční proměnnou reprezentující kontext. Alter-
nativním řešením by bylo zkopírovat informaci o mapování tříd
a funkcí z kontextu do konfigurace pro každý soubor, což by bylo
výrazně neefektivní.

– K již existující kolekci konfigurací pro strukturované soubory jsem
přidal obdobnou kolekci configurationsByPathNonStructured,
která obsahuje konfigurace všech nestrukturovaných souborů za-
chycených v modelu.

• RecommendedApplication. Třída není relevantní pro datovou vrstvu.
Její implementace byla převzata z Aplikace UI a slouží převážně účelům
této aplikace. V kódu datové vrstvy musela být ponechána, protože je
nadtřídou pro WinchApplication, která má naopak nezastupitelnou roli,
protože se v její instanci předává reprezentace anonymizačního modelu
mezi datovou a aplikační vrstvou.

• Task a Item. Podobně jako RecommendedApplication byly třídy po-
nechány v datové vrstvě při implementaci této práce pouze v důsledku
závislosti WinchApplication na těchto třídách. Žádné využití pro naklá-
dání s anonymizačním modelem ale nemají; pro účely jednotnosti kódu
byly pouze převedeny z Javy do Groovy.
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5.2.3 Manažer anonymizačního modelu

Třídy balíčku anonymizationModelManager umožňují „ovládat“ funkce celé
datové vrstvy.

Třída DataLayerAccessJsonFiles implementuje rozhraní Configurati-
onsDAO: zejména spouští načtení anonymizačního modelu do instance entity
WinchApplication nebo naopak uložení modelu z instance WinchApplicati-
on do souborů JSON. Obsahuje tyto veřejné metody:

• loadFullConfigurations(). Metoda načte kompletní anonymizační
model (tedy kontext a všechny nalezené konfigurace produkčních sou-
borů) do instance entity WinchApplication a předá ji volající metodě.
Očekávané výjimky nastávající při načítání a zpracovaní souborů jsou
vyřešeny a zalogovány; metoda je nepředává dál.
Metoda loadFullConfigurations() nebyla součástí původního návrhu
rozhraní ConfigurationsDAO od týmu Aplikace UI. Doplnil jsem ji do
rozhraní i do implementující třídy DataLayerAccessJsonFiles z prak-
tických důvodů: značně zjednodušuje načtení menších a středně velkých
modelů, které lze nahrát do paměti v celku bez hrozby jejího vyčerpá-
ní (průměrný konfigurační soubor má velikost zhruba 1 kB; ani model
čítající řádově 100 000 souborů tedy nepředstavuje výrazné riziko).

• storeConfigurations(). Metoda uloží kompletní anonymizační model
v instanci WinchApplication do souborů JSON na disku.

• removeConfiguration() a removeConfigurations(). Metody nevrat-
ně odstraní soubor JSON, který odpovídá předané konfiguraci, z disku,
případně odstraní všechny konfigurační soubory modelu.

• loadConfigurations() a loadConfiguration(). Metody implementu-
jí „lazy loading“, tedy způsob načítání dat, kdy jsou data načtena až
v okamžiku, kdy je volající metoda potřebuje ke zpracování. Metoda lo-
adConfigurations() načte kontext a dále informaci o každém produkč-
ním souboru popsaném v anonymizačním modelu (tedy každém souboru,
pro který existuje konfigurace). Načítá však pouze název produkčního
souboru a odpovídajícího souboru JSON. Pomocí následných volání me-
tody loadConfiguration() pro jednotlivé konfigurace (tedy produkční
soubory) lze získat i chybějící data.
Lazy loading v této implementaci šetří operační paměť, ale může trvat
o něco déle než prosté volání loadFullConfigurations(): pří volání
loadConfigurations() se postupně načítá plná konfigurace pro každý
soubor, ale značná část jejího obsahu je pak odstraněna, což znamená
provedení dodatečné operace.
Metody provádějící lazy loading sa od plného načtení modelu metodou
loadFullConfigurations() liší také tím, že na rozdíl od ní předáva-
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Obrázek 5.3: Schéma tříd z balíčku anonymizationModelManager

jí dál výjimky vznikající při zpracování modelu. Volající metoda musí
zajistit jejich ošetření.

Schéma balíčku obsahuje obrázek 5.3, kde jsou rovněž vyznačeny vztahy s třída-
mi z dalších balíčků. Je zde vidět, že DataLayerAccessJsonFiles zajišťuje
uložení modelu na disk svépomocí, ale složitější operaci načtení modelu dele-
guje na třídu AnonymizationModelLoader.

Ve třídě AnonymizationModelLoader jsou implementované dvě metody,
jejíchž pomocí lze načíst kompletní anonymizační model ze souborů JSON, a to
loadContext() a loadAllFileConfigurations(). Funkčnost metod věrně
odpovídá jejich názvům; metoda loadAllFileConfigurations() podporuje
přepínání mezi plným načtením modelu a lazy loadingem pomocí předaného
parametru.

5.2.4 Čtení modelu ze souborů

Načtení modelu ze souborů spravuje třída ModelFileParser, která tvoří jed-
notný přístupový bod k třídám z balíčku jsonParser. Poskytuje veřejné meto-
dy retrieveFileContext() a retrieveFileConfiguration(); každá z těch-
to metod spouští načítání jednotlivého odpovídajícího souboru JSON (na této
úrovni tedy již třídy pracují se samostatnými soubory, ne s kompletním mo-
delem).

ModelFileParser využívá služeb třídy JsonContentsDetector. Tato zpra-
covává textové řetězce odpovídající obsahu souborů JSON (všechny třídy
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v tomto balíčku pracují pouze s textovými řetězci, ne ještě se samotnými sou-
bory JSON na disku) a provádí odhad formátu souboru JSON, tedy určení,
jestli se u konkrétního souboru jedná o kontext, konfiguraci nestrukturované-
ho souboru nebo konfiguraci strukturovaného (tabulkového) souboru. V pří-
padě tabulkových souborů dále umí rozlišit mezi konfiguračními soubory pro
produkční soubory formátu CSV, nebo formátů XLS, XLSX, ODS a podob-
ných. Pro toto odlišení souborů JsonContentsDetector využívá očekávaných
rozdílů v obsahu jednotlivých konfiguračních souborů, které jsou podrobně
rozebrány v analýze 4.4.

Schémata souborů JSON pro kontext, nestrukturovanou i strukturovanou
konfiguraci, která jsem vytvořil, jsou uložena v adresáři \disl-winch-filesystem
\src\main\resources\anon_model\schema. Prozatím se v metodách třídy
JsonContentsDetector pro kontrolu načtených souborů JSON ale nevyuží-
vají.

Pro samotné vytěžení dat z řetězců, které obsahují kontext či konfiguraci
některého typu (strukturovanou nebo nestrukturovanou), vytváří ModelFile-
Parser instanci toho potomka třídy ModelFileParserAnyFile, který odpo-
vídá typu zpracovávaného souboru (řetězce). Strukturu dědění mezi třídami
odvozenými od ModelFileParserAnyFile zobrazuje schéma na obrázku 5.4.
Z obrázku je dále zřejmé, že současná implementace není z hlediska soula-
du se zásadami objektově orientovaného programování plně vyhovující: třída
ModelFileParser pro svoji činnost vyžaduje plnou znalost hierarchie specia-
lizovaných podtříd třídy ModelFileParserAnyFile. Bylo by vhodné provést
úpravu implementace (beze změny funkčnosti, tzv. „refactoring“), ve které by
se veřejné metody přesunuly z podtříd přímo do třídy ModelFileParserA-
nyFile. Konkrétní implementace by se nacházela v podtřídách; třída Model-
FileParser by ale měla vazbu pouze na nadtřídu ModelFileParserAnyFile,
a ne na odvozené třídy, jak je tomu v současném stavu.

Všechny třídy balíčku kromě ModelFileParser, která stojí v hierarchii
podle úrovně abstrakce v tomto balíčku nejvýš, potřebují pro svoji činnost
metody třídy JsonParser. Tato tvoří obálku vybraných metod knihovny org
.json a pracuje přímo s položkami v řetězcích ve formátu JSON, tedy s dvoji-
cemi jméno a hodnota, objekty a kolekcemi, které lze ve formátu JSON uložit.
Třída JsonParser je z hlediska úrovně abstrakce v tomto balíčku umístěna
nejníže (tomu odpovídá i její pozice na obrázku 5.4, kde ale kvůli přehlednosti
nejsou zakresleny vztahy k ostatním třídám balíčku – jednalo by se o asociaci
ke všem třídám kromě ModelFileParser).

Řetězce ve formátu JSON se ze souborů modelu (rovněž ve formátu JSON)
získají pomocí příslušných volání ze statické třídy fileOperations 5.2.6.

5.2.5 Ukládání modelu do souborů

Třídy balíčku jsonSaver zajišťují uložení anonymizačního modelu obsažené-
ho v instanci WinchApplication do lokálních souborů JSON, jejich význam
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Obrázek 5.4: Schéma tříd z balíčku jsonParser
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je tedy komplementární k funkci tříd balíčku jsonParser. Struktura balíčku
a rozvržení kódu do tříd jsou obdobné jako v případě jsonParseru; protože
ale ukládání známého (a korektního) modelu vyžaduje méně rozsáhlý validační
aparát, celková složitost implementace je také nižší v porovnání s jsonPar-
serem. Korektnost modelu je zajištěna skutečností, že změna obsahu entit je
pod kontrolou setterů v jednotlivých entitách; tato záruka u souborů JSON,
jež lze upravovat manuálně, chybí.

Pro uložení modelu se využívá třída ModelFileSaver, která následně vytvá-
ří a obsluhuje instance dalších tříd balíčku podle potřeby. ModelFileSaver
poskytuje tři veřejné statické metody; každá z nich přijímá příslušnou entitu
a provádí konverzi entity na řetězec ve formátu JSON, dále vytváří odpoví-
dající soubor JSON a řetězec do něj ukládá: saveFileContextToModelFi-
le(), saveFileConfigurationStructuredToModelFile() a saveFileCon-
figurationNonStructuredToModelFile(). Pro tyto účely metody vytváře-
jí instance tříd odvozených od třídy ModelFileSaverAnyFile: ModelFile-
SaverContext, ModelFileSaverStructured a ModelFileSaverNonStructu-
red. Na rozdíl od načítání konfigurací není při ukládání nutné dále definovat
samostatné podtřídy pro uložení strukturované konfigurace souborů CSV a ta-
bulkových souborů XLS, ODS a jim příbuzných: tyto podtřídy by se odlišovaly
pouze validací, a ta se při zápisu konfigurací do souborů neprovádí.

Podobně jako v balíčku jsonParser však bude vhodné provést refacto-
ring s cílem dosažení plného souladu implementace se zásadami OOP: třída
ModelFileSaver by měla mít vazbu na nadtřídu ModelFileSaverAnyFile,
a ne na třídy z ní odvozené. Průběh refactoringu bude odpovídat postupu
naznačenému v podkapitole 5.2.4 pro refactoring balíčku jsonParser.

ModelFileSaverAnyFile a její podtřídy pro sestavení řetězce ve formátu
JSON využívají metod třídy JsonSaver, která přímo pracuje s pojmenovanými
hodnotami, objekty a kolekcemi, které se budou do řetězce zapisovat. Celkový
přehled vztahů mezi třídami balíčku podává obrázek 5.5. Podobně jako minu-
le nejsou asociace třídy JsonSaver na ostatní třídy balíčku pro přehlednost
znázorněny; obdobně též platí, že třídu JsonSaver využívají při své činnosti
všechny ostatní třídy balíčku kromě třídy ModelFileSaver, která pracuje na
vyšší úrovni abstrakce a přímou manipulaci s řetězci deleguje na ostatní třídy.

Při ukládání modelu do souborů se implementace řídí těmito pravidly,
které jsou výsledkem konzultací s vedoucím práce:

• CREATE. Nové soubory JSON bude nástroj Winch ukládat přímo do
kořenového adresáře úložiště modelu (tím je adresář, ve kterém se uloží
kontext). Název souboru s kontextem je specifikován v ukládané instanci
WinchApplication; nově založené konfigurační soubory budou pojme-
novány podle odpovídajícího produkčního souboru: konfigurace souboru
tabulka.xls se tedy uloží do souboru tabulka.xls.json. Tato jmenná kon-
vence ale není pro opětovné načtení modelu důležitá (Winch při načítání
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Obrázek 5.5: Schéma tříd z balíčku jsonSaver

modelu shodu jména produkčního a odpovídajícího konfiguračního sou-
boru neověřuje).
Uživatel nástroje Winch (tedy datový analytik) může následně manuál-
ně vytvořit strukturu podadresářů a přesunout soubory JSON ručně do
požadovaného podadresáře. Struktura podadresářů je zcela v režii ana-
lytika, implementace datové vrstvy na ni neklade žádné požadavky ani
omezení. Jedinou podmínkou je, aby soubor s kontextem nebyl zanořený
ve struktuře hlouběji než některý konfigurační soubor: při načítání mo-
delu nebude Winch zohledňovat soubory uložené „nad“ kontextem (kon-
figurační soubory musí být ve stejném adresáři jako kontext nebo v jeho
podadresářích, ne však v rodičovských adresářích). Při dalším načtení
a následném uložení modelu Winch strukturu podadresářů (a rozložení
konfiguračních souborů v této struktuře) zachová.
Analytik ale nesmí ručně zasahovat do souborů modelu mezi načtením
a následným uložením modelu nástrojem Winch. Tyto zásahy pravdě-
podobně povedou k narušení konzistence modelu. (Model lze tedy upra-
vovat buď ručně, nebo nástrojem Winch, ale nikdy ne oběma postupy
ve stejný čas.)

• UPDATE. Při editaci existujícího souboru anonymizačního modelu po-
třebuje Winch také znát cestu k tomuto souboru. Cesta k souboru ano-
nymizačního modelu je ale současně informací, která je závislá na im-
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plementaci a způsobu uložení modelu, a tedy by tato informace neměla
ovlivňovat práci vyšších vrstev aplikace. Vedoucí práce Ing. Mlejnek ja-
ko řešení doporučuje přidat „do entity předávané přes rozhraní obecný
identifikátor (který klidně může při této implementaci obsahovat tuto
cestu) a pomocí něho bude moci GUI následně provádět update. V pří-
padě, že by se v budoucnu implementace úložiště změnila, tak tam může
být třeba generovaný hash daného záznamu nebo cokoliv jiného.“ [36,
dostupné po přihlášení] Jako řešení tedy do entit FileContext a Fi-
leConfiguration byla přidána položka dataLevelId. Vyšší vrstvy její
hodnotu nesmí měnit, a protože tato hodnota závisí na konkrétní imple-
mentaci datové vrstvy, neměly by s ní ani pracovat.
Jiná původně uvažovaná řešení se ukázala jako nepraktická, zejména pů-
vodní myšlenka, podle které by Winch v úložišti modelu soubor, který
má být aktualizován, vyhledal podle cesty k samotnému produkčnímu
souboru. Tento návrh se neosvědčil, protože po zavedení uvažované pod-
pory pro zástupné znaky:

– název souboru anonymizačního modelu odpovídá pouze jednomu
z mnoha produkčních souborů,

– díky zástupným znakům nebude umístění jednoznačné, např. Výka-
zy\201?\Výkaz01.xls a Výkazy\2019\Výkaz*.xls"odpovídají (kro-
mě mnoha jiných) stejnému produkčnímu souboru.

Pokud se při aktualizaci odpovídající soubor nenajde, aplikace vytvoří
nový podle pravidla CREATE výše.

• UPDATE, konflikt. Konflikt v případě souborů stejného názvu může na-
stat, pokud v různých produkčních adresářích existují produkční soubory
stejného jména. Protože všechny soubory JSON Winch primárně uklá-
dá do kořenového adresáře modelu (a ne do samostatných podadresářů),
může dojít ke shodě ve jménech různých souborů. V takovém případě
Winch do názvu automaticky doplní číslo (z rostoucí číselné řady). Při
mazání takových souborů nebudou ale další soubory přečíslovány.
Uvažujme například tyto soubory modelu: tabulka.csv.json, tabulka.csv
.1.json, tabulka.csv.2.json, tabulka.csv.3.json. Pokud bude soubor tabul-
ka.csv.1.json smazán, názvy souborů tabulka.csv.2.json a tabulka.csv
.3.json nebudou přečíslovány.
Implementace negarantuje, že určitý produkční soubor bude popsán kon-
figuračním souborem anonymizačního modelu vždy se stejným názvem:
Protože soubory anonymizačního modelu se ukládají v nedeterministic-
kém pořadí, může se stát, že se nově přidaný soubor modelu uloží se
stejným názvem, jaký měl předtím jiný, starší soubor. Ten se teď musí
uložit s číselnou příponou (tabulka.xls.1.json namísto tabulka.xls.json),
kterou před přidáním nového souboru neměl. Nelze proto činit jakékoliv

56



5.3. Aplikační vrstva

předpoklady o vztahu mezi produkčním souborem a konkrétním názvem
odpovídajícího konfiguračního souboru v anonymizačním modelu.

• READ. Při načítání konfiguračních souborů aplikací Winch bude na-
čtena i informace o umístění těchto souborů v podadresářích, aby bylo
možné toto umístění zachovat při následném uložení modelu. Použije se
položka dataLevelId v entitách.

5.2.6 Přímý přístup k souborům

Třída FileOperations uložená v balíčku fileHandling poskytuje kolekci ve-
řejných statických metod, které provádějí tyto úkoly:

• Práce se soubory na souborovém systému (na lokálním nebo namapo-
vaném disku): načtení textového souboru do řetězce, uložení řetězce do
textového souboru, kopírování a mazání souborů a adresářů, kontrola
existence a identifikace typu objektu (soubor nebo adresář), procházení
obsahu adresáře včetně rekurzivního zpracování podadresářů a další.
Těchto metod využívají početné třídy datové vrstvy a také současná im-
plementace ConnectionManagerLocalFileSystem ve vrstvě aplikační.

• Práce s řetězci, které reprezentují soubory: extrakce názvu, přípony ne-
bo rodičovského adresáře, spojování názvů souborů a adresářů do platné
adresářové cesty včetně ošetření případných duplicitních nebo chybějí-
cích znaků „\“ a další.
Těchto metod využívají početné třídy datové vrstvy a také některé třídy
ve vrstvě aplikační.

Podle tohoto dělení by bylo výhledově možné metody rozdělit do dvou
samostatných tříd. Současně by se mohla třída vyčlenit mimo konkrétní im-
plementaci datové vrstvy.

Katalog všech veřejných metod třídy je uveden na obrázku 5.6.

5.3 Aplikační vrstva

Aplikační vrstva, někdy též označovaná jako byznys vrstva nebo vrstva apli-
kační (byznysové) logiky, má za úkol, v souladu s obvyklým rozdělením zodpo-
vědností ve vícevrstvých architekturách [37], realizovat vlastní výpočet nebo
činnost aplikace. V případě Winche se jedná o samotnou anonymizaci vstup-
ních dat, potažmo produkčních souborů.

Podobně jako v datově vrstvě jsou funkčně související třídy seskupeny do
balíčků. Implementace anonymizace v aplikační vrstvě nevyužívá již existující
třídy, které byly vytvořeny při implementaci Aplikace UI: balíčky aplikač-
ní vrstvy zajišťující anonymizaci jsou tedy navrženy a pracují nezávisle na
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Obrázek 5.6: Schéma tříd z balíčku fileHandling

aplikačních balíčcích, které řeší úkoly spojené s činností Aplikace UI. Obě
„složky“ (jak anonymizace, tak Aplikace UI) se tedy překrývají zejména v en-
titách datové vrstvy; jejich funkčnosti v aplikační vrstvě jsou ale navzájem
zcela nezávislé, jak vyplývá z jejich odlišného účelu. Ve větvi kódu obsahující
tuto práci proto nejsou třídy Aplikace UI v aplikační vrstvě vůbec přítomné.

5.3.1 Celkový přehled aplikační vrstvy

Návrh aplikační vrstvy a náčrt rozdělení jednotlivých jejích tříd do balíčků
podává obrázek 5.7.

Aplikační vrstva přejímá anonymizační model načtený do instance Win-
chApplication prostřednictvím rozhraní ConfigurationsDAO. Zpracování
produkčních souborů v souladu s anonymizačním modelem pak řídí třída Fi-
leSystemExecutor. Tato třída nejdříve spustí načtení modelu voláním pří-
slušné metody rozhraní ConfigurationsDAO, aby následně zpracovala každý
produkční soubor zachycený v modelu.

Pro každý produkční soubor je nutné vytvořit samostatnou instanci vzo-
ru předepsaného pro tento soubor anonymizačním modelem. Všechny vzory
podporované ke dni odevzdání práce jsou umístěny v balíčku pattern; jejich
instance vytváří třída PatternFactory ze stejnojmenného balíčku podle po-
kynů FileSystemExecutoru. Každý vzor sestává z jednoho nebo více kroků,
tedy tříd z balíčku step. Vzor lze tedy chápat jako jakýsi program nebo-
li scénář anonymizace pro zvolený produkční soubor: vzor obsahuje sekvenci
kroků, které se spouští ve stanoveném pořadí a realizují jednotlivé dílčí úkony

58



5.3. Aplikační vrstva

Obrázek 5.7: Organizace balíčků aplikační vrstvy

anonymizace produkčního souboru.
Kroky jsou skutečnými „výkonnými jednotkami“ aplikační vrstvy: zajiš-

ťují totiž provedení všech akcí nutných k úspěšnému zpracování (anonymizaci)
produkčního souboru jako například připojení k úložišti produkčních souborů,
souborové operace (přesouvání, kopírování a mazání) a samozřejmě anonymi-
zaci, jak je nastavena pro daný soubor v modelu. Pro každý produkční soubor
se vytváří samostatné instance všech kroků požadovaných pro jeho anonymi-
zaci (instance kroků tedy nejsou sdíleny mezi produkčními soubory ani mezi
instancemi vzorů).

K provedení nakonfigurovaných akcí kroky využívají tříd z balíčků con-
nectionHandling a anonymization. Každý krok, protože provádí jenom jed-
nu určenou akci, využije pouze třídu, kterou k vykonání této akce potřebuje.

Třídy balíčku connectionHandling zajišťují připojení ke vzdáleným sou-
borovým úložištím různých typů (jakými mohou být například vzdálený disk
nebo FTP server) a současně všechny souborové operace se vzdálenými pro-
dukčními soubory (produkční soubory samozřejmé mohou být uloženy i na
lokálním disku serveru, na kterém běží Winch, nebo dokonce přímo v pracov-
ním adresáři Winche – přístup k těmto souborům bude i v takovém případě
řídit příslušná instance třídy z balíčku connectionHandling; pro účely té-
to práce budou nadále výrazy „úložiště produkčních souborů“ a „vzdálené
úložiště produkčních souborů“ používány jako zcela rovnocenné).
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Balíček anonymization obsahuje anonymizační funkce (tedy třídy repre-
zentující konkrétní akce s osobními údaji v produkčních souborech) a deko-
rátory (třídy příbuzné anonymizačním funkcím, které mohou, volitelně, zpra-
covávat výstup ze samotných anonymizačních funkcí, případně nemusí být
vůbec použity). Dále je v balíčku třída AnonymizationManager, která podle
instrukcí z příslušného anonymizačního kroku aplikuje anonymizační funkce
a dekorátory na data buněk strukturovaných souborů.

Pro zásah do dat produkčních souborů využívá AnonymizationManager
tříd z balíčku structuredFileProcessor. Balíček structuredFileProces-
sor obsahuje třídy, které implementují přístup k datům strukturovaných sou-
borů na úrovni jednotlivých buněk.

Zpracování produkčních souborů je na úrovni vzorů řešeno následovně:
Produkční soubor se (díky akci příslušného anonymizačního kroku) zkopíruje
ze zdrojového produkčního úložiště do lokálního pracovního adresáře nástroje
Winch. V lokálním adresáři se aplikuje anonymizační krok (pokud je součástí
vzoru) a upravený soubor se přesouvá zpátky do zdrojového úložiště, nebo
naopak do cílového úložiště. Lokální kopie souboru se nezachovává. V přípa-
dě zpracování produkčních souborů nadměrné velikosti (desítky nebo stovky
gigabajtů) bude mít tento postup implikace pro minimální požadovanou ve-
likost pracovního adresáře Winche. Za běžných okolností (produkční soubory
do velikosti zhruba 2 GB) by zvolené řešení nemělo vést k žádným potížím.

Struktura i práce aplikační vrstvy jsou v porovnání s vrstvou datovou
složitější. Bližší popis jednotlivých balíčků a jejich tříd proto podávají až ná-
sledující podkapitoly, a to včetně významných detailů, které do tohoto krát-
kého přehledu nemohly být zařazeny. Podobně jako u datové vrstvy jsou tyto
kapitoly řazeny podle úrovně abstrakce sestupně, tedy od řídící třídy File-
SystemExecutor postupuje text směrem k „výkonným“ (neboli „pracovním“)
třídám. Vztahy mezi nejdůležitějšími třídami jednotlivých balíčků a celkový
návrh anonymizace v aplikační vrstvě dokumentuje obrázek 5.8. Obrázek sou-
časně umísťuje třídy, které budou detailně představeny v následujících pod-
kapitolách, na jakousi logickou mapu aplikační vrstvy a užitečně tak doplňuje
schémata prezentovaná v těchto podkapitolách.

Podobně jako v datové vrstvě jsou pro účely identifikace problémů vznika-
jících při zpracování produkčních souborů zavedeny výjimky seskupené v ba-
líčku exception: AnonymizationClassNotFoundException, RemoteConnec-
tionException a AnonymizationExecutionException. Jejich implementaci
na rozdíl od tříd ostatních balíčků nebude věnována samostatná podkapitola,
a to důvodů již udaných v podkapitole 5.2.1: popis výjimek by nepřinesl žád-
nou přidanou hodnotu pro bližší pochopení návrhu a implementace aplikační
vrstvy.
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Obrázek 5.8: Přehled struktury a fungování aplikační vrstvy

5.3.2 Spouštění a řízení anonymizace

Třída FileSystemExecutor v balíčku executor má funkci „ovladače“ apli-
kační vrstvy: pomocí této třídy se v nástroji Winch spouští veškeré zpracování
(anonymizace) souborů na souborovém systému. Statická metoda execute()
třídy FileSystemExecutor ve správném pořadí vytvoří instance a zavolá me-
tody všech ostatních tříd aplikační vrstvy, které provedou anonymizaci sou-
borů. (S třídami aplikační vrstvy patřícími Aplikaci UI ale metoda nepracuje,
a to ani nepřímo.) Pokud tedy bude jiná složka nástroje Winch spouštět ano-
nymizaci souborů, postačí, pokud zavolá metodu execute() se správnými
parametry:

• První parametr, anonymizationModel, je instancí třídy, jež implemen-
tuje rozhraní ConfigurationsDAO. Instance musí být vytvořena v kódu
volající metody a nemusí obsahovat žádná interní data, pouze imple-
mentovat metodu loadFullConfigurations(). Současná implementace
datové vrstvy poskytuje třídu DataLayerAccessJsonFiles; její instanci
pak lze předat jako první parametr metodě execute().

• Druhým parametrem je instance třídy WinchApplication. Instance mu-
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sí mít v interní proměnné anonymizationModelPath uloženou cestu
k souboru anonymizačního modelu, který obsahuje kontext, včetně jmé-
na souboru (proměnná se nastavuje prostřednictvím parametru kon-
struktoru třídy WinchApplication a je dostupná přes getter). Soubor
musí být uložený na lokálním nebo namapovaném síťovém disku a dal-
ší soubory modelu musí být umístěny ve stejném adresáři jako soubor
s kontextem nebo v jeho podadresářích. Žádná další data metoda z in-
stance nečte; protože metoda instanci použije pro uložení načteného mo-
delu, jakákoliv data v instanci předem uložená budou přepsána.

Při svém zavolání metoda execute() vykoná tyto činnosti:

1. Zavolá metodu loadFullConfigurations() předané instance DataLa-
yerAccessJsonFiles (nebo jakékoliv jiné třídy implementující rozhraní
ConfigurationsDAO, která byla metodě předána) a načte tak plný ano-
nymizační model do předané instance WinchApplication.

2. Pro každý jednotlivý konfigurační soubor načtený z modelu provede tyto
akce:

a) Pomocí třídy ConnectionManagerFactory vytvoří dvě instance
vhodných tříd odvozených od třídy AbstractConnectionManager.
Tyto třídy jsou zvoleny tak, aby odpovídaly typu zdrojového a cílo-
vého úložiště produkčních souborů. Více informací včetně zdůvod-
nění, proč jsou potřeba dvě instance případně různých tříd, lze
nalézt v podkapitole 5.3.3.

b) Pomocí třídy PatternFactory vytvoří instanci vhodné třídy od-
vozené od třídy AbstractFilePattern a předá jí kontext a konfi-
guraci načtené z anonymizačního modelu a dále obě instance tříd
odvozených od AbstractConnectionManageru, jež byly vytvořeny
v předešlém kroku. O anonymizačních vzorech detailně pojednává
podkapitola 5.3.4.

c) Zavolá metodu execute() instance anonymizačního vzoru, která
byla vytvořena v předešlém kroku.

Všimněme si, že pro každý konfigurační soubor modelu (ten odpovídá jed-
nomu produkčnímu souboru; při použití „wildcards“ v názvu souboru nebo
v jeho adresářové cestě případně i množině souborů) se vytvoří zvláštní in-
stance anonymizačního vzoru (která se mezi konfiguracemi nesdílí) a také sa-
mostatné instance manažerů připojení.

Při své činnosti FileSystemExecutor.execute() ošetřuje očekávané vý-
jimky a jejich výskyt zaznamenává pomocí standardního logovacího mechani-
zmu.

Po ukončení činnosti metody by měly být produkční soubory zpracovány
podle zadání v anonymizačním modelu; případné chyby a odchylky budou
zapsány v logu Winche.
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5.3.3 Operace v úložištích produkčních souborů

Třídy balíčku connectionHandling spravují připojení k úložišti produkčních
souborů a provádějí operace s těmito soubory. Umožňují připojení jak ke zdro-
jovému úložišti (kde jsou produkční soubory původně uloženy před spuštěním
anonymizace), tak k úložišti cílovému (kam bude produkční soubor kopírován,
pokud je tato akce předepsána v anonymizačním vzoru pro daný soubor).

Pod „úložištěm“ neboli „repozitářem“ se bude v této práci rozumět adre-
sář, kde jsou produkční soubory uloženy, a to na jakémkoliv médiu. Může se
tedy jednat například o adresář na lokálním nebo vzdáleném disku, adresář
na FTP serveru nebo webovém serveru nebo jakékoliv jiné souborové úložiště.

Všechny třídy zajišťující práci s produkčními soubory musí být odvozeny
od třídy AbstractConnectionManager. Tato abstraktní třída deklaruje násle-
dující metody:

• establishConnection(), closeConnection(). Metodám budou předá-
ny parametry připojení k úložišti (zdrojovému nebo cílovému) získané
z kontextu a konfigurace souboru. Implementace v odvozených meto-
dách jsou povinny navázat spojení a uložit si jeho dynamické parametry
získané při navazování spojení, jako jsou „handle“ připojení, bezpeč-
nostní tokeny nebo jakékoliv další informace vrácené vzdáleným úložiš-
těm. Chybějící heslo nebo jiné autentizační údaje si musí implementace
metody vhodným způsobem vyžádat od uživatele. V případě, že při-
pojení (relaci) k danému typu úložiště je nutné pravidelně obnovovat,
musí odvozené třídy při volání establishConnection() založit vlákno,
které bude relaci udržovat až do následného zavolání closeConnecti-
on(). Metoda closeConnection() naopak musí relaci ukončit, připo-
jení zavřít a vrátit veškeré systémové prostředky spojené s připojením
k úložišti. Odvozené třídy tedy podle potřeby (podle typu úložiště) musí
udržovat stav připojení.

• copyFileFromRemoteRepository(). Lze volat pouze mezi voláním es-
tablishConnection() a closeConnection(). Metoda prostřednictvím
navázaného připojení zkopíruje produkční soubor do lokálního pracovní-
ho adresáře nástroje Winch. Identifikaci produkčního souboru a název
(případně i podadresář) jeho lokální kopie lze nastavit v parametrech
metody. Pokud lokální soubor stejného jména již existuje, metoda jej
přepíše.

• copyFileToRemoteRepository(). Lze volat pouze mezi voláním es-
tablishConnection() a closeConnection(). Metoda prostřednictvím
navázaného připojení zkopíruje soubor z lokálního pracovního adresá-
ře nástroje Winch na vzdálené úložiště. Identifikaci lokálního souboru
a název jeho nově vytvořené kopie na vzdáleném úložišti lze nastavit
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v parametrech metody. Pokud soubor stejného jména (ve stejném adre-
sáři) v úložišti již existuje, metoda jej přepíše. Pokud vzdálené úložiště
udržuje historii verzí souborů, musí implementace metody tuto historii
pro kopírovaný soubor zmazat nebo vhodně upravit (tak aby původní
obsah souboru nebyl dostupný prostým otevřením archivované verze).

• deleteFileInRemoteRepository(). Lze volat pouze mezi voláním es-
tablishConnection() a closeConnection(). Metoda prostřednictvím
navázaného připojení vymaže určený produkční ze vzdáleného úložiště.
Metoda nevytváří žádné záložní kopie smazaného souboru. Pokud vzdá-
lené úložiště udržuje historii verzí souborů, musí implementace metody
tuto historii pro odstraňovaný soubor zmazat nebo vhodně upravit (tak
aby původní obsah souboru nebyl dostupný prostým otevřením archivo-
vané verze).

V současnosti je k dispozici pouze jedna implementace odvozená od třídy
AbstractConnectionManager: ConnectionManagerLocalFileSystem. Třída
provádí souborové operace na lokálním a namapovaném síťovém disku a slouží
též jako ukázková implementace.

V budoucnu bude pravděpodobně vyžadována taky podpora pro jiné typy
úložišť produkčních souborů, například pro webový nebo FTP server. Pro
každý další nový typ úložiště (připojení) je nutné provést tyto kroky:

• Přidat implementaci nové třídy odvozené od AbstractConnectionMa-
nager.

• Doplnit pravidlo pro identifikaci nového typu připojení do třídy Con-
nectionManagerFactory.

Třída ConnectionManagerFactory obsahuje dvě statické metody: crea-
teConnectionManagerForSource a createConnectionManagerForDestina-
tion. Obě metody pracují s kontextem a konfigurací pro daný produkční
soubor a jejich úkolem je identifikovat typ připojení (lokální soubor, webo-
vý server, FTP server a podobně) ke zdrojovému a cílovému úložišti tohoto
produkčního souboru: k tomuto účelu metody analyzují adresy úložišť (včetně
označení protokolu, pokud je součástí adresy). Na základě identifikace typů
zdrojového a cílového úložiště pak metody vytvoří instance tříd manažerů
připojení odpovídající těmto typům úložišť.

Protože v současnosti existuje pouze implementace manažeru připojení pro
lokální a vzdálené disky, vrací metody ConnectionManagerFactory každá po
jedné instanci AbstractConnectionManageru.

Vztahy mezi třídami balíčku dokumentuje obrázek 5.9.
Při zpracování každého konfiguračního souboru modelu se využívá samo-

statné (nesdílené) dvojice manažerů připojení (instancí tříd odvozených od
AbstractConnectionManageru): jeden pracuje se soubory ve zdrojovém úlo-
žišti, další (případně nevyužitý) obsluhuje úložiště cílové. Pro daný produkční
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Obrázek 5.9: Schéma tříd z balíčku connectionHandling

soubor se typ zdrojového a cílového úložiště může lišit: produkční soubor lze
například stáhnout z FTP serveru, anonymizovat a nahrát jeho anonymizova-
nou verzi jako zálohu na úložiště NAS. Pro připojení k těmto dvěma úložištím
a pro práci se soubory na nich jsou potřeba instance dvou různých manaže-
rů připojení (jednoho pro FTP servery a dalšího pro připojení ke vzdáleným
diskům). Každé instanci budou předány parametry příslušného úložiště. Ma-
nažer připojení nemá přístup k informaci, jestli je dané úložiště zdrojové, nebo
cílové.

Adresy (a další parametry připojení) obou úložišť jsou (nebo mohou být)
stanoveny pro všechny produkční soubory v kontextu. Adresu cílového úložiště
lze ale nastavit pro každou konfiguraci (každý produkční soubor) zvlášť. Také
lze v kontextu adresu cílového úložiště ponechat prázdnou (například pokud
analytik hodlá většinu souborů nechat smazat přímo ze zdrojového úložiště)
a nastavit ji pouze pro několik vybraných souborů (které například nebudou
vymazány, ale archivovány v cílovém úložišti). Konkrétní úložiště se nastavuje
pro konkrétní soubor, a tedy se může pro jednotlivé produkční soubory lišit.
Z tohoto důvodu je pro každou konfiguraci (tedy pro každý produkční sou-
bor nebo skupinu produkčních souborů) nutné připravit samostatnou dvojici
instancí manažerů připojení.

Práci se soubory anonymizačního modelu v datové vrstvě provádějí meto-
dy třídy FileOperations. Tyto metody ale jednak podporují pouze soubory
na lokálním disku (třída neobsahuje například implementaci pro navázaní,
udržování a uzavření připojení), jednak jsou součástí třídy, která poskytuje
služby datové vrstvě: při případné výměně implementace datové vrstvy (na-
příklad v důsledku přesunu anonymizačního modelu z lokálního disku) by tak
mohla být celá třída FileOperations nahrazena jinou. Pro potřeby manipu-
lace s produkčními soubory tedy bylo nutné připravit robustnější řešení přímo
v aplikační vrstvě.
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5.3.4 Anonymizační vzory

Anonymizační vzory jsou součástí balíčku pattern. Anonymizační vzor před-
stavuje specifický předpis (seznam kroků ve správném pořadí) pro zpracování
konkrétního produkčního souboru: pro každý produkční soubor je vytvořena
samostatná instance vzoru pouze pro tento soubor. Všechny vzory jsou odvo-
zeny od třídy AbstractFilePattern, která obsahuje především kolekci kroků
(tříd z balíčku step, bližší popis lze nalézt v podkapitole 5.3.5), jež budou
v určeném pořadí vykonány při provedení vzoru. Klíčovou je dále metoda
execute(), která vzor vykoná, tedy spustí všechny kroky, jež vzor obsahuje,
zavoláním jejich metody executeStep(). Metoda při tom zachytává a za-
znamenává do logu výjimky produkované jednotlivými kroky; toto je nutné,
aby chyba vzniklá při pokusu o provedení jednoho kroku nevedla k přesko-
čení kroků následujících (může se zdát neintuitivní, že po selhání některého
kroku by mělo provádění dalších kroků pro stejný produkční soubor pokračo-
vat; závěrečné kroky většiny vzorů ale uzavírají otevřená připojení k úložištím
produkčních souborů: tuto akci nelze vynechat, jinak by mohlo začít selhávat
připojení navazované pro další soubory).

Dále AbstractFilePattern obsahuje abstraktní metodu initializePa-
ttern(), ve které odvozené třídy pomocí opakovaného volání metody add-
Step() vybudují svoji vlastní kolekci kroků.

Současná implementace obsahuje tyto vzory:

• CreateAsCopyFilePattern. Vzor vytvoří identickou kopii produkčního
souboru ze zdrojového úložiště v úložišti cílovém. Pro tento účel naváže
připojení k oběma úložištím, zkopíruje produkční soubor ze zdrojového
úložiště do lokálního pracovního adresáře, aby následně přesunul tuto
lokální kopii do cílového úložiště a navázaná spojení s úložišti uzavřel.
Soubor ve zdrojovém úložišti není nikterak modifikován.

• CreateAsNewFilePattern. Vzor vytvoří anonymizovanou kopii produk-
čního souboru ze zdrojového úložiště v úložišti cílovém. Pro tento účel
naváže připojení k oběma úložištím, zkopíruje produkční soubor ze zdro-
jového úložiště do lokálního pracovního adresáře, aby následně apliko-
val anonymizaci na tuto lokální kopii, přesunul ji do cílového úložiště
a navázaná spojení s úložišti uzavřel. Soubor ve zdrojovém úložišti ne-
ní nikterak modifikován. Vzor je podporovaný pouze pro strukturované
soubory.

• UpdateFilePattern. Vzor anonymizuje produkční soubor přímo v jeho
zdrojovém úložišti. Pro tento účel naváže připojení k úložišti, zkopíruje
produkční soubor ze zdrojového úložiště do lokálního pracovního adre-
sáře, aby následně aplikoval anonymizaci na tuto lokální kopii, přesunul
ji zpátky do zdrojového úložiště (kde se přepíše původní, neanonymi-
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zovaná kopie souboru) a navázané spojení s úložištěm uzavřel. Vzor je
podporovaný pouze pro strukturované soubory.

• ReplaceFilePattern. Vzor nahradí produkční soubor jiným přímo v je-
ho zdrojovém úložišti. Pro tento účel naváže připojení k úložišti, vymaže
produkční soubor ze zdrojového úložiště a zkopíruje místo něj do úložiště
určený prázdný soubor. Navázané spojení s úložištěm je pak uzavřeno.
Vzor je podporovaný pouze pro nestrukturované soubory.

• DeleteFilePattern. Vzor vymaže produkční soubor z jeho zdrojového
úložiště. Pro tento účel naváže připojení k úložišti, vymaže produkční
soubor ze zdrojového úložiště a navázané spojení s úložištěm pak uzavře.

Vzor, který se použije pro daný produkční soubor, je stanoven v anonymi-
začním modelu: v kontextu pro všechny soubory a volitelně také v konfiguraci
konkrétního produkčního souboru. Pokud je vzor přítomný v obou soubo-
rech anonymizačního modelu, použije se vzor z konfigurace, protože se jedná
o specifičtější nastavení (pouze pro jeden soubor). Instanci příslušného vzoru
vytváří třída PatternFactory z balíčku pattern (PatternFactory je z důvo-
du přehlednosti ve skutečnosti umístěna v „podbalíčku“ patternFactory, ale
to pro další text nemá žádný význam). PatternFactory obsahuje statickou
třídu createInstanceOfPatternByName(), která z anonymizačního modelu
(z kontextu a konfigurace souboru) zjistí název požadovaného vzoru pro daný
soubor a následně pomocí reflexe instanci tohoto vzoru vytvoří. Metoda před-
pokládá, že v modelu jsou vzory identifikovány jménem příslušné třídy (pouze
jménem, ne však plným názvem včetně názvu balíčku: „UpdateFilePattern“ je
platná identifikace vzoru, „com.gem.winch.bl.pattern.UpdateFilePattern“ ni-
koliv). Pro každý produkční soubor se vytváří vlastní instance vzoru určeného
v modelu.

Třída PatternFactory není plnohodnotnou implementací návrhového vzo-
ru „abstraktní továrna“.

Situaci v balíčku znázorňuje obrázek 5.10; vztah vzorů a třídy Pattern-
Factory zachycuje již odkazovaný obrázek 5.8.

Vzory nejsou odvozeny z třídy AbstractApplicationPattern v adresáři
disl-winch-connector, protože tamní implementace vzorů, ale zejména kroků,
je primárně určena pro anonymizaci dat v databázích.

5.3.5 Anonymizační kroky

Anonymizační krok představuje „výkonnou“ jednotku aplikační vrstvy: rea-
lizuje jednu konkrétní operaci, která je pro zpracování určitého produkčního
souboru předepsaná anonymizačním vzorem. Jak popisuje předcházející pod-
kapitola 5.3.4, při zpracování každého produkčního souboru se vytváří samo-
statná instance vzoru, která pak vytváří instance všech kroků požadovaných
pro splnění funkčnosti zajišťované tímto vzorem.
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Obrázek 5.10: Schéma tříd z balíčku pattern

Anonymizační krok je třídou v balíčku step odvozenou (přímo nebo přes
jinou třídu) od abstraktní třídy AbstractFileStep. Třída AbstractFileStep
zajišťuje funkčnosti společné pro všechny kroky, zejména:

• Obsahuje referenci na instanci vzoru, která danou instanci kroku obsa-
huje. Vzor a kroky z kolekce ve vzoru obsažené jsou tedy vázány obou-
směrnou vazbou; všechny ostatní asociace implementované v této práci
jsou pouze jednosměrné (protože to bylo pro potřeby činnosti příslušných
tříd dostačující). Kroky pro svoji činnost potřebují přístup k instancím
manažerů připojení (více v podkapitole 5.3.3), které jsou odkazovány ze
vzoru, proto musí každý krok obsahovat referenci na „svůj“ vzor.

• Inicializuje odkaz na produkční soubor, se kterým instance kroku bude
pracovat, a na jeho kopii v lokálním pracovním adresáři. Každý krok
pracuje buď s produkčním souborem ve zdrojovém úložišti, nebo s pro-
dukčním souborem v cílovém úložišti, nikdy však jednotlivý krok ne-
potřebuje přistupovat k oběma úložištím. Současně ale mnoho kroků
potřebuje znát odkaz na lokální kopii produkčního souboru v pracov-
ním adresáři Winche. AbstractFileStep implementuje metody, které
příslušné cesty (k produkčnímu souboru v některém z úložišť a k jeho
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lokální kopii) nastaví; tento kód pak nemusí být duplikován v jednotli-
vých odvozených třídách.

Cesta k cílovému úložišti je uložena buď v kontextu (platná pro všechny
produkční soubory), nebo přímo v konfiguraci konkrétního produkční-
ho souboru (platná jenom pro tento soubor). Pokud se při inicializaci
nastavuje odkaz na produkční soubor v cílovém úložišti, použije se pri-
márně cesta určená v konfiguraci souboru; pokud konfigurace cílovou
cestu neobsahuje, použije se cesta určená v kontextu.

• Především je však ve třídě deklarovaná abstraktní metoda execute-
Step(), která provede samotnou operaci, kterou krok zajišťuje. Kon-
krétní implementace metody je ponechána na odvozené třídy, jelikož
každá odvozená třída provádí vlastní operaci, odlišnou od ostatních.

Následující kroky jsou odvozeny přímo od třídy AbstractFileStep:

• CopyFromRemoteSourceFileStep. Krok vytvoří v lokálním pracovním
adresáři nástroje Winch kopii jednoho produkčního souboru ze zdrojo-
vého úložiště (tedy z úložiště, kde byl produkční soubor umístěný před
spuštěním anonymizace). Krok nepřistupuje k cílovému úložišti ani ne-
modifikuje soubor v úložišti zdrojovém.

• MoveToRemoteSourceFileStep. Krok přesune lokální kopii produkčního
souboru z pracovního adresáře nástroje Winch do zdrojového úložiště.
Původní verze souboru ve zdrojovém úložišti je přepsána, lokální ko-
pie v pracovním adresáři se nezachovává. Krok nepřistupuje k cílovému
úložišti.

• MoveToRemoteDestinationFileStep. Krok přesune lokální kopii pro-
dukčního souboru z pracovního adresáře nástroje Winch do cílového
úložiště (tedy do záložního úložiště, kam Winch ukládá anonymizova-
né soubory, které jsou výstupem jeho činnosti). Pokud v cílovém úložišti
verze souboru již existovala, bude přepsána. Lokální kopie v pracovním
adresáři se nezachovává. Krok nepřistupuje ke zdrojovému úložišti.

• ReplaceInSourceFileStep. Krok přepíše produkční soubor ve zdrojo-
vém úložišti určeným prázdným souborem neboli šablonou. Šablona, kte-
rou se produkční soubor nahradí, je specifikovaná v konfiguraci nestruk-
turovaného souboru; tento krok není podporovaný pro strukturované
soubory. Původní obsah produkčního souboru se nezachovává, zacho-
vává se ale původní jméno produkčního souboru ve zdrojovém úložišti.
Samotná šablona musí být dostupná na lokálním nebo namapovaném
síťovém disku; tato lokální kopie šablony není při provedení kroku mo-
difikována. Krok nepřistupuje k cílovému úložišti.
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• DeleteFromSourceFileStep. Krok odstraní produkční soubor ze zdro-
jového úložiště; žádné záložní kopie smazaného souboru se nevytváří.
Krok nepřistupuje k cílovému úložišti.

• ExecuteAllFunctionsLocallyFileStep. Krok aplikuje anonymizační
funkce na lokální kopii produkčního souboru v pracovním adresáři nástro-
je Winch; tento krok je podporovaný pouze pro strukturované soubory.
Krok nepřistupuje ke zdrojovému ani cílovému úložišti, pracuje pouze
s lokální kopií souboru. Původní verze (před anonymizací) lokální kopie
souboru se nezachovává. Pro svoji činnost krok využívá instance třídy
AnonymizationManager, kterou si sám vytvoří (všechny ostatní kroky
využívají jedné ze dvou instancí manažerů připojení, jejichž reference
jsou uloženy ve vzoru, který instanci kroku obsahuje).

• ConnectionHandlingAbstractFileStep. Tato abstraktní třída obsahu-
je metody, pomocí kterých se inicializují parametry připojení (URL, při-
hlašovací údaje a podobně) ke zdrojovému nebo cílovému úložišti pro-
dukčních souborů. V třídě AbstractFileStep se pro potřeby výše uve-
dených kroků inicializuje cesta ke konkrétnímu souboru; v Connecti-
onHandlingAbstractFileStepu se také správně nastaví parametry při-
pojení k některému z úložišť. Pokud se nastavují parametry pro cílové
úložiště (které mohou být uvedeny v kontextu, v konfiguraci souboru
nebo v obou), přednostně se použijí parametry uvedené v konfigura-
ci souboru; pokud zde nejsou nalezeny, inicializuje se připojení pomocí
společných parametrů z kontextu. Odvozené třídy tyto parametry pou-
žijí při volání příslušných metod manažerů připojení.

Z třídy ConnectionHandlingAbstractFileStep jsou odvozeny tyto kro-
ky:

• EstablishConnectionToSourceFileStep a EstablishConnectionTo-
DestinationFileStep. Tyto kroky navážou připojení ke zdrojovému
nebo cílovému úložišti produkčních souborů podle nastavení z kontextu
nebo (v případě cílového úložiště) také z konfigurace produkčního soubo-
ru. Všechny ostatní kroky, které pracují se soubory v některém z úložišť,
mohou být provedeny až po úspěšném vytvoření připojení.

• CloseConnectionToSourceFileStep a CloseConnectionToDestinati-
onFileStep. Tyto kroky uzavřou otevřené připojení ke zdrojovému ne-
bo cílovému úložišti produkčních souborů. Všechny ostatní kroky, kte-
ré pracují se soubory v některém z úložišť, musí být provedeny ještě
před uzavřením připojení; CloseConnectionToSourceFileStep a Clo-
seConnectionToDestinationFileStep jsou tedy volány až jako závě-
rečné kroky vzorů.

Hierarchii tříd v balíčku step zachycuje obrázek 5.11.
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Obrázek 5.11: Schéma tříd z balíčku step

Anonymizační kroky nejsou odvozeny z abstraktních tříd balíčku step
v adresáři disl-winch-connector, protože tamní implementace kroků je primár-
ně určena pro anonymizaci dat v databázích. Implementace vzorů a kroků
pro souborový systém ale ze struktury původní implementace pro databáze
vychází.

5.3.6 Anonymizační funkce, dekorátory a řízení jejich
aplikace

Anonymizační krok ExecuteAllFunctionsLocallyFileStep vytváří instan-
ci třídy AnonymizationManager a deleguje na ni další zpracování konkrétní-
ho, jednotlivého strukturovaného produkčního souboru (přesněji, jeho lokální
kopie v pracovním adresáři nástroje Winch). Metody třídy Anonymization-
Manager provedou tyto činností (v uvedeném pořadí; proces lze sledovat na
obrázku 5.8):

1. Konstruktor třídy z mapování anonymizačních tříd a funkcí v kontex-
tu (kde se jedná o mapu textových řetězců, které reprezentují názvy
tříd a jim odpovídajících funkcí) vytvoří mapu tříd (textových řetězců
převzatých z kontextu) a instancí odpovídajících anonymizačních funkcí
(anonymizační funkce přibližuje podkapitola 5.3.6.1). K tomuto účelu se
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využívá třídy AnonymizationFunctionFactory popsané v podkapitole
5.3.6.3.

2. Konstruktor dále pomocí TableManipulatorFactory vytvoří instanci
třídy implementující rozhraní StructuredFileManipulator pro přísluš-
ný formát strukturovaného produkčního souboru (například XLS nebo
CSV). Bližší popis tohoto rozhraní a vytváření tříd, které jej implemen-
tují, podává podkapitola 5.3.7.

3. Metoda applyAnonymizationToStructuredFile() aplikuje vytvořené
instance anonymizačních funkcí na data ve sloupcích strukturovaného
souboru podle nastavení v konfiguraci tohoto souboru. K tomu účelu vy-
užívá vytvořenou instanci implementující rozhraní StructuredFileMa-
nipulator. Listy souboru, tabulky a sloupce, které nejsou specifikované
v konfiguraci, ponechává beze změny. Anonymizace se provádí modifika-
cí lokální kopie souboru v pracovním adresáři nástroje Winch; původní
verze souboru (před anonymizací) není zachována. Průběh anonymizace
rovněž popisuje podkapitola 5.3.7.

5.3.6.1 Anonymizační funkce

Anonymizační funkcí nebo dekorátorem se pro účely této práce rozumí třída
implementující rozhraní AnonymizationFunction. Toto rozhraní deklaruje je-
dinou metodu, anonymize(). Metoda na vstupu přijímá řetězec (chápaný jako
obsah buňky produkčního souboru, tedy data k anonymizaci), na výstupu vra-
cí anonymizovaný obsah řetězce.

Rozhraní AnonymizationFunction implementují dvě abstraktní třídy:
FunctionAbstract a DecoratorAbstract. Tyto třídy (společně s odvozenými
třídami) implementují návrhový vzor „dekorátor“, jak dokumentuje obrázek
5.12. Obrázek se současně pokouší objasnit poněkud nešťastně zvolené po-
jmenování rozhraní a abstraktních tříd: AnonymizationFunction je rozhraní
jak pro anonymizační funkce, tak i pro dekorátory. Anonymizační funkce jsou
odvozeny od třídy FunctionAbstract, která toto rozhraní implementuje. De-
korátory jsou odvozeny od třídy DecoratorAbstract, která rozhraní rovněž
implementuje.

Anonymizační funkce jsou tedy odvozeny od abstraktní třídy Functio-
nAbstract. Ta předepisuje především validaci vstupních parametrů. Třídě je
jako parametr konstruktoru předána kolekce řetězců, které (v pořadí, ve kte-
rém jsou v kolekci uvedeny) představují parametry anonymizační funkce. Kon-
struktor volá tři metody (na úrovni třídy FunctionAbstract jsou všechny tři
abstraktní), čímž postupně připraví vstupní parametry funkce pro provedení
samotné anonymizace:

• setExpectedParameterCount(). Metoda nastaví očekávaný počet para-
metrů pro danou funkci. Každá z odvozených tříd (tedy anonymizačních
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Obrázek 5.12: Anonymizační funkce a dekorátory jako implementace vzoru
dekorátor

funkcí) pracuje s jiným počtem parametrů (nebo žádným); implementa-
ce metody je proto ponechána na odvozené třídy. Třída (anonymizační
funkce), která žádné parametry nepřijímá, v metodě nastaví 0.

• validateAnonymizationParameters(). Metoda (implementovaná v od-
vozených třídách) zejména ověří, že počet skutečných parametrů odpo-
vídá očekávanému počtu. Pokud je skutečně předaných parametrů více,
metoda zaloguje varovné hlášení a nadbytečné parametry nepoužije. Po-
kud je parametrů předaných méně, než funkce očekává, metoda vyvolá
výjimku a její činnost skončí.

• parseAnonymizationParameters(). Metoda převede textové paramet-
ry na požadovaný datový typ a ověří, že konvertovaná data odpovídají
očekáváním. Třídy, které žádné parametry neočekávají, musí tuto meto-
du implementovat jako prázdnou (která nevykoná žádnou akci).

Odvozené třídy dále musí implementovat klíčovou metodu anonymize()
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zděděnou z rozhraní. Tato metoda obsahuje vlastní kód anonymizace (tedy
náhrady vstupního řetězce za anonymizovaný) prováděné danou odvozenou
třídou.

Ke dni odevzdání práce jsou implementované tyto třídy reprezentující ano-
nymizační funkce (všechny odvozeny z třídy FunctionAbstract):

• FunctionDateToNthDayOfMonth. Funkce z kalendářního data na vstu-
pu metody anonymize() vytvoří nové datum, ve kterém je den v mě-
síci změněn vždy na první (obecně na N-tý); měsíc a rok se zachovají.
Konstruktor třídy očekává tři parametry (přesněji, kolekci troch řetězců
reprezentujících tyto parametry): N (číslo dne v měsíci, které se použi-
je ve výstupním datu), formát vstupního a výstupního data (například
„dd.MM.yyyy“, dle specifikace metody java.text.SimpleDateFormat)
a kód jazyka (podle normy ISO 639-1 [38]), podle jehož pravidel se for-
mát data zpracuje.

• FunctionDateToNthDayOfYear. Funkce pracuje obdobně jako předchozí
a očekává též obdobné parametry: datum na vstupu změní na první (N-
tý) den v roce.

• FunctionIntegerRandomFromRange. Vrací náhodné celé číslo ze zadané-
ho rozsahu, a to bez ohledu na vstupní data. Rozsah se zadává ve dvou
parametrech konstruktoru (dolní a horní mez).

• FunctionTextRandomOfLengthN. Vrací náhodný text obsahující velká
a malá písmena anglické abecedy, a to bez ohledu na vstupní data. Po-
žadovaná délka textu se zadává jako parametr konstruktoru.

• FunctionNameFirst, FunctionNameSurname a FunctionRc. Funkce pro-
zatím nemají kompletní implementaci; dočasně jejich metoda anonymi-
ze() vrací vstupní řetězec bez jakékoliv anonymizace.

Aktuální seznam tříd odvozených od FunctionAbstract je na obrázku
5.13.

5.3.6.2 Dekorátory anonymizačních funkcí

Dekorátorem je pro účely této práce třída odvozená od abstraktní třídy Deco-
ratorAbstract. Konstruktor této třídy (podobně jako FunctionAbstract)
přijímá kolekci textových parametrů, které budou pro „dekoraci“ použity.
Kromě toho konstruktor očekává referenci na instanci třídy implementující
rozhraní AnonymizationFunction (tedy na instanci anonymizační funkce ne-
bo jiného dekorátoru), jejíž výstup dekorátor dále upraví. Pokud konstruktor
namísto reference na funkci obdrží null, bude dekorátor aplikovat dekoraci
přímo na vstupní řetězec.
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Obrázek 5.13: Schéma anonymizačních funkcí z balíčku anonymization

Podobně jako FunctionAbstract předepisuje DecoratorAbstract přede-
vším validaci vstupních parametrů. Dále pak deklaruje abstraktní metodu
applyDecorator(), jejíž implementace v odvozených třídách provede vlastní
operaci dekorátoru.

DecoratorAbstract též obsahuje implementaci metody anonymize():

• Pokud byla konstruktoru dekorátoru předána validní instance třídy im-
plementující rozhraní AnonymizationFunction (tedy instance anony-
mizační funkce nebo dekorátoru), metoda na svůj vstupní text nejdříve
zavolá metodu anonymize() této instance a na obdržený výstup ná-
sledné zavolá svoji implementaci applyDecorator(), jejíž výstup pak
metoda konečně vrací.
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Obrázek 5.14: Schéma dekorátorů z balíčku anonymization

• Pokud nebyla konstruktoru dekorátoru předána validní instance, apliku-
je metoda implementaci applyDecorator() ze své vlastní třídy přímo
na vstupní text.

V současnosti jsou implementovány pouze dvě třídy odvozené od Deco-
ratorAbstract: DecoratorUpper a DecoratorLower, jak znázorňuje obrázek
5.14. Obě třídy pracují bez parametrů a obě pouze převádějí vstupní text na
velká nebo malá písmena.

5.3.6.3 Vytváření instancí funkcí a dekorátorů

Mapování anonymizačních tříd a funkcí je součástí kontextu. Anonymizační
funkce se zde uvádí v jednom řetězci spolu se svými parametry. Současná
implementace podporuje následující formáty (tato implementace se ale bude
upravovat; plánované změny v ukládání parametrů stručně popisuje podkapi-
tola 5.5.3):

"FunctionNameFirst"
"FunctionNameFirst ’param1’ ’param2’"
"FunctionNameFirst ’param1’ ’decorator: DecoratorLower’

’param1ForDecorator1’ ’decorator: DecoratorUpper’
’param1ForDecorator2’ ’param2ForDecorator2’"

"DecoratorLower"
"DecoratorLower ’param1’ ’param2’ ’param3’"
"DecoratorLower ’param1’ ’decorator: DecoratorUpper’

’param1ForDecorator2’ ’param2ForDecorator2’"
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V mapování je tedy možné uvést název funkce bez parametrů nebo s li-
bovolně mnoha parametry. Parametry se uzavírají do apostrofů (aby mohly
obsahovat mezeru) a oddělují mezerou. Mezi parametry funkce lze také uvést
jeden nebo více dekorátorů: dekorátor se uvádí jako parametr, jehož jménu
předchází klíčové slovo "decorator: ". Za dekorátorem může následovat je-
den nebo více parametrů tohoto dekorátoru (nebo i žádný) a po těchto pa-
rametrech další dekorátory se svými parametry. Dekorátor může rovněž být
uveden namísto jména funkce, následován svými parametry a případně dal-
šími dekorátory (ale už ne další funkcí). Takto zadané funkce a dekorátory
budou na vstupní data aplikovány ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny
v mapování: funkce bude aplikována jako první, na její výstup se použije první
dekorátor, pak druhý a tak dále.

Statická metoda createInstanceOfFunctionByName() třídy Anonymiza-
tionFunctionFactory zpracovává vstupní řetězec ve výše uvedeném tvaru
a pomocí reflexe vytváří instance anonymizačních tříd a dekorátorů (instance
jsou vždy inicializovány svými konstruktory, připraveny k použití). Uvažme
tento příklad (parametry funkcí a dekorátorů jsou pro názornost vynechány):

"FunctionNameFirst ’decorator: DecoratorLower’
’decorator: DecoratorUpper’"

Metoda vrátí instanci DecoratorUpper, která obsahuje instanci Decora-
torLower, která obsahuje instanci FunctionNameFirst. Díky tomu jméno
k anonymizaci nejdříve zpracuje funkce, pak se na výstup uplatní Decorator-
Lower a na jeho výstup se použije ještě DecoratorUpper. Obecně lze říci, že
na výstupu metody createInstanceOfFunctionByName() bude vždy instan-
ce třídy, která implementuje rozhraní AnonymizationFunction, nebo metoda
vyvolá výjimku.

Třída AnonymizationFunctionFactory není plnohodnotnou implementa-
cí návrhového vzoru „abstraktní továrna“.

5.3.7 Manipulace s daty ve strukturovaných souborech

Pro vlastní přístup k datům strukturovaného souboru a jejich anonymizaci (te-
dy načtení, výpočet anonymizovaných dat a zápis vypočtených dat do souboru
namísto původních) slouží rozhraní StructuredFileManipulator z balíčku
structuredFileProcessor. Toto rozhraní obsahuje tři metody:

• openFile() a closeFile(). Tyto metody je nutné zavolat před prv-
ním použitím souboru a také po ukončení jeho anonymizace. Mezi těmi-
to dvěma voláními lze opakovaně volat metodu applyAnonymization-
FunctionToColumn().

• applyAnonymizationFunctionToColumn(). Metoda na svém vstupu oče-
kává instanci anonymizační funkce nebo dekorátoru, kterou použije pro
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anonymizaci, a dále identifikaci dat, na které bude anonymizace apliko-
vána (konkrétně číslo listu v souboru, číslo sloupce a rozsah řádků v tom-
to sloupci). Metoda zasáhne přímo do otevřeného tabulkového souboru
a předanou instanci anonymizační funkce aplikuje postupně na buňky
jednoho sloupce v zadaném rozsahu řádků (včetně dolní i horní hrani-
ce rozsahu). Pro anonymizaci více sloupců nebo nesouvislých sloupců je
nutné volat metodu opakovaně. Implementující třídy by neměly v této
metodě vyvolávat výjimky: chyby při zpracování některé buňky by měla
metoda zalogovat a pokračovat ve zpracování buňkou následující.

Rozhraní implementuje abstraktní třída TableManipulatorAbstract. By-
la vytvořena, aby mohla obsahovat společné části implementace pro různé for-
máty strukturovaných souborů. Pro každý formát souboru (například XLS,
XLSX, ODS, CSV) je nutné odvodit novou třídu od TableManipulatorAbs-
tract nebo přímo od rozhraní StructuredFileManipulator.

V současnosti existují pouze dvě implementace odvozené od TableMani-
pulatorAbstract:

• TableManipulatorXLS zpracovává tabulkové (strukturované) soubory
ve formátech XLS a XLSX. Implementace plně odpovídá specifikaci roz-
hraní; když metoda applyAnonymizationFunctionToColumn() nalezne
sloučené buňky, prázdné buňky (pokud jsou určeny k anonymizaci) nebo
prázdné řádky v tabulkách, zapíše je do logu jako varování a pokračuje
dále k nejbližší další buňce určené k anonymizaci. Metoda rovněž nea-
nonymizuje buňky, které obsahují rovnici, což lze považovat za známou
chybu, kterou se v této práci zatím nepovedlo odstranit.
Metoda ke svojí práci využívá API z knihovny Apache POI [39].

• TableManipulatorCSV zpracovává strukturované soubory ve formátu
CSV. Prozatím ale obsahuje pouze prázdnou implementaci, metody této
třídy nevykonají žádnou akci.

Protože pro každý strukturovaný soubor je nutné vytvořit novou instanci
třídy manipulátoru, která zpracovává (podporuje) právě formát tohoto sou-
boru, vznikla třída TableManipulatorFactory. Její statická metoda crea-
teManipulatorForStructuredFile() prozkoumá formát souboru na základě
jeho obsahu a podle zjištěného formátu vytvoří a vrátí instanci manipulátoru
příslušnou pro tento formát. Zamýšlená implementace této metody bude pro
detekci formátu souboru na základě jeho obsahu využívat knihovny Apache
Tika [40]. Pro krátkost času se ale zatím toto řešení realizovat nepovedlo;
současná implementace tedy o formátu souboru rozhoduje pouze na základě
přípony souboru: pro soubory XLS a XLSX vrátí instanci TableManipula-
torXLS a pro soubory CSV vrací instanci TableManipulatorCSV.

Organizaci tříd balíčku structuredFileProcessor zachycuje obrázek 5.15.
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Obrázek 5.15: Schéma tříd z balíčku structuredFileProcessor

Pro úplnost a doplnění přehledu v úvodu podkapitoly 5.3.6 je ještě vhodné
uvést, že třída AnonymizationManager z balíčku anonymization ve své meto-
dě applyAnonymizationToStructuredFile() použije instanci třídy vrácenou
metodou createManipulatorForStructuredFile() takto:

1. Nejdříve zavolá obsahuje zavolá metodu openFile().

2. Následně provede cyklus, ve kterém volá metodu applyAnonymizati-
onFunctionToColumn() pro každý sloupec (v každé tabulce na každém
listu) definovaný v konfiguraci souboru. Metodě předává instanci anony-
mizační funkce, která odpovídá anonymizační třídě, jež je v konfiguraci
přiřazena aktuálně zpracovávanému sloupci. Pro účely této práce není
tedy anonymizační třída implementována jako samostatná třída v Gro-
ovy; místo toho pouze metoda applyAnonymizationToStructuredFi-
le() pracuje s anonymizační třídou přiřazenou sloupci jako s řetězcem,
a pokud tento řetězec nalezne také v mapování načteném z kontextu, po-
užije instanci namapované anonymizační funkce (anonymizační funkce,
jak popisovala předcházející podkapitola, jako skutečné, instancovatelné
třídy Groovy zavedeny jsou).

3. Na závěr zavolá metodu metodu closeFile().

Vazbu mezi AnonymizationManagerem a TableManipulatorFactory ilu-
struje již známý obrázek 5.8.
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5.4 Podpora pro budoucí výměnu datové vrstvy
Současná implementace datové vrstvy, která ukládá anonymizační model (kon-
text a konfigurace jednotlivých produkčních souborů) do souborů JSON na
lokálním nebo namapovaném síťovém disku, plně odpovídá dnešním poža-
davkům, jež jsou na ni kladeny. Nelze však vyloučit, že v budoucnu nastane
potřeba implementaci upravit nebo nahradit jinou, případně udržovat něko-
lik implementací současně. Jedním z důvodů může být například rozhodnutí
ukládat anonymizační model do databáze, na vzdálené úložiště nebo na sou-
borový systém, na který lze přistupovat pouze pomocí zvláštních API. Tento
výčet budoucích možností není vyčerpávající; má za úkol pouze ilustrovat, že
je nutné počítat s dalším rozvojem nástroje Winch a s ním spojenými zásahy
do implementace. Současná implementace na tyto změny musí být připravená;
výměna jedné z vrstev aplikace nezávisle na ostatních je nakonec jednou ze
zásadních výhod vícevrstvé architektury [37].

Výměnu datové vrstvy proto umožňuje i její současná implementace. Vý-
měnu za jinou implementaci lze provést pomocí následujících kroků:

1. Je nutné zachovat implementaci entit v balíčku entity. Tyto obsahují
reprezentaci anonymizačního modelu, s kterou pracuje aplikační vrstva.

2. Dále se musí zachovat rozhraní ConfigurationsDAO z balíčku entity.
Tohoto rozhraní využívá aplikační vrstva pro přístup k anonymizačnímu
modelu. Třídu, která rozhraní implementuje, lze napsat nebo přepsat
zcela libovolně.

3. Instance této třídy, která implementuje rozhraní ConfigurationsDAO,
se pak předává jako parametr metodě execute() třídy FileSystemE-
xecutor v balíčku executor aplikační vrstvy. Protože metoda očekává
na svém vstupu instanci implementující rozhraní ConfigurationsDAO
(ale neklade žádné požadavky na konkrétní identitu této instance), není
nutné do kódu metody vůbec zasahovat (metoda je již navržená tak, aby
jí bylo možné předat libovolnou instanci, která implementuje rozhraní).

4. Některé metody v aplikační vrstvě využívají volání metod třídy File-
Operations z balíčku fileHandling v datové vrstvě. Protože přístup
k lokálním souborům by měl být zajištěný také pro třídy aplikační vrst-
vy, nabízí se několik možností, jak zachovat funkčnosti třídy FileO-
perations při výměně datové vrstvy (následující výčet si samozřejmě
nečiní nárok na úplnost; slouží výlučně jako návrh několika, ne však
všech, možných přístupů):

• Balíček fileHandling lze ponechat beze změny a pouze jej přenést
do nové implementace.

• Nebo lze balíček reimplementovat, ale zachovat přitom signatury
existujících metod.
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• Další možností je balíček vyčlenit mimo datovou vrstvu do jakési
pomocné vrstvy, jejíž třídy (prozatím pouze FileOperations) by
byly dostupné všem vrstvám aplikace.

• Aplikační vrstva využívá pouze velmi omezené podmnožiny metod
třídy FileOperations. Tyto metody lze přesunout do aplikační
vrstvy do nově vytvořené třídy.

5.5 Otevřené problémy a další rozvoj řešení

Tato podkapitola obsahuje stručný přehled nedostatků současné implemen-
tace a také návrhy na její další rozvoj. Ke každému problému nebo návrhu
na rozšíření kódu přidává také stručný návod, jak při případných úpravách
postupovat (tedy i jak vhodně opravit problémy současné implementace).

5.5.1 Merge s Aplikací UI

Jednou z prvních změn do implementace vzniklé v rámci této práce bude prav-
děpodobně merge nového kódu s implementací Aplikace UI. Při této operaci
bude nutné provést následující kroky:

1. Převést implementaci Aplikace UI z jazyka Java do Groovy.

2. Sjednotit názvy těchto entit v obou větvích kódu: FileConfiguration,
FileConfigurationStructured a FileConfigurationNonStructured.
V kódu Aplikace UI se pro tyto entity v současnosti používají názvy
Configuration, StructuredConfiguration a NonStructuredConfi-
guration.

3. Ve větvi Aplikace UI přidat čtvrtý parametr do konstruktoru třídy Win-
chApplication: String anonymizationModelPath, který obsahuje pl-
nou cestu a název souboru anonymizačního modelu, jenž definuje kontext
pro anonymizaci. Je možné, že se tento nový parametr svým významem
kryje s některým z prvních třech parametrů; v takovém případě je nutné
ve větvi, ve které se nachází kód této práce, duplicitní parametr odstra-
nit a ponechat pouze parametr String anonymizationModelPath.

4. Dále by mělo být možné provést merge obou větví kódu bez význam-
nějších konfliktů. Pozor, třída WinchApplication ve vývojové větvi této
bakalářské práce obsahuje několik nových členských proměnných; ty se
při mergi nesmí ztratit.

5.5.2 Doplnění chybějící implementace a její další rozvoj

Současná implementace neobsahuje následující:

81



5. Návrh a realizace

• Anonymizační funkce. Tyto anonymizační funkce nebyly z časových dů-
vodů implementovány: FunctionNameFirst, FunctionNameSurname
a FunctionRc. Pro všechny tři je v balíčku.bl.filesystem.anonymiza-
tion.function připravena prázdná implementace, která prozatím vrací
vstupní (neanonymizovaný) text. Anonymizační funkce detailně přibli-
žuje podkapitola 5.3.6; několik dalších funkcí, jež jsou plně naimplemen-
tované, může sloužit jako ukázka.
Následně předpokládám, že budou obdobně doplněny další anonymizační
funkce, aby se tak anonymizace na souborovém systému přiblížila svými
schopnostmi již existujícím implementacím pro databáze. Přidání nové
anonymizační funkce nevyžaduje žádný zásah do třídy Anonymization-
FunctionFactory (protože tato pracuje pouze s názvem třídy pomocí
reflexe).

• Třída TableManipulatorCSV pro práci se soubory ve formátu CSV. Im-
plementace třídy v balíčku.bl.filesystem.structuredFileProcessor
je prozatím prázdná, třída tedy vstupní produkční soubor ponechá beze
změny (neanonymizuje jej). Jako ukázková implementace může sloužit
třída TableManipulatorXLS ze stejného balíčku; popis povinných me-
tod a jejich očekávané funkčnosti pak podává podkapitola 5.3.7 a sa-
mozřejmě dokumentace kódu v GroovyDoc. Obdobně pak bude potřeba
naimplementovat třídy pro práci se soubory ve formátu ODS a dalších.
Po přidání každého nového manipulátoru pro další formát produkčních
souborů je nutné doplnit tento manipulátor do kódu pro TableManipu-
latorFactory ve stejném balíčku, jinak nebude nový formát podporova-
ný. Současná implementace TableManipulatorFactory obsahuje pouze
příkaz switch, který rozhoduje o vytvoření instance manipulátoru podle
přípony názvu produkčního souboru.

• Reimplementace třídy TableManipulatorFactory pomocí Apache Tika.
Současný přístup (jednoduchý příkaz switch a určování formátu soubo-
ru na základě přípony v jeho názvu) lze považovat za předběžný a pouze
dočasný. Robustnějším řešením by bylo použití knihovny Apache Tika
pro zjištění skutečného formátu obsahu souboru namísto spoléhání na
příponu jeho názvu.

• Manažery připojení. Balíček .bl.filesystem.connectionHandling ob-
sahuje pouze implementaci ConnectionManagerLocalFileSystem. Tato
třída provádí souborové operace na místních nebo namapovaných dis-
cích. Neumí ale použít přístupové údaje ke vzdáleným diskům ani se při-
pojit na jiný druh úložiště souborů. Implementace je však připravena na
přidání dalších manažerů podle návodu v podkapitole 5.3.3. Třídu Con-
nectionManagerLocalFileSystem lze považovat za vzor a obdobným
způsobem je možné doplnit další manažery připojení odvozené od třídy
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AbstractConnectionManager, které budou zajišťovat připojení k jiným
typům souborových úložišť, například k webovému a FTP serveru.
Vždy po přidání nového manažeru je nutné doplnit nový typ podporova-
ného úložiště také do ConnectionManagerFactory, jinak nebude Winch
nový typ úložiště podporovat. V ConnectionManagerFactory se mu-
sí nově přidaný typ úložiště identifikovat pomocí parametrů připojení
k úložišti, které metoda najde v předané instanci kontextu a konfigurace
souboru (zejména podle formátu adresy nebo URL úložiště).

• Validace souborů anonymizačního modelu vůči schématům JSON. Sché-
mata jsou připraveny k použití, je však nutné validaci doplnit do třídy
JsonContentsDetector v datové vrstvě.

5.5.3 Úprava reprezentace parametrů anonymizačních funkcí

Současná implementace předpokládá, že parametry anonymizačních funkcí
uživatel zadá do souboru JSON, ve kterém je uložený kontext anonymizač-
ního modelu, konkrétně jako součást mapování anonymizačních tříd a funkcí.
Parametry pak budou připojeny k řetězci s názvem anonymizační funkce na-
příklad takto:

{
"class": "classRc",
"function": "FunctionRc ’param1’ ’decorator: DecoratorLower’

’param1ForDecorator1’ ’decorator: DecoratorUpper’
’param1ForDecorator2’ ’param2ForDecorator2’"

}

Podkapitola 5.3.6.3 podává podrobnější popis formátu pro zápis parametrů
anonymizačních funkcí, který podporuje současná implementace.

Pro účely harmonizace řešení s již existující implementací, kterou se zpra-
covávají parametry funkcí pro anonymizaci dat v databázích, bude ale součas-
né řešení nutné upravit. Nově se po domluvě s vedoucím práce předpokládá
spíše tento formát parametrů funkcí:

{
"class": "classRc",
"function": "FunctionRc",
"parameters": ["param1", "param2", "param3"],
"decorators": [

{
"decoratorName": "DecoratorLower",
"parameters": ["param1forDecor1", "param2forDecor1"]

},
{

"decoratorName": "DecoratorUpper",
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"parameters": ["param1forDecor2", "param2forDecor2"]
}

]
}

Případně lze kolekci parametrů nahradit řetězcem, ve kterém budou parame-
try pro funkci; dekorátory (a jejich parametry) ale musí být uvedeny samo-
statně:

{
"class": "classRc",
"function": "FunctionRc ’param1’ ’param2’ ’param3’",
"decorators": [

"DecoratorLower ’param1forDecor1’ ’param2forDecor1’",
"DecoratorUpper ’param1forDecor2’ ’param2forDecor2’"

]
}

Pro migraci stávajícího řešení na některou z uvedených konfigurací bude nutné
provést tyto kroky:

1. Do entity FileContext v datové vrstvě se přidá ke každé funkci ješ-
tě kolekce jejích dekorátorů a podle zvoleného řešení také parametrů.
Aby řešení nemuselo využívat nepojmenované kolekce v kolekcích, by-
lo by vhodné funkci a dekorátor zavést jako samostatné entity datové
vrstvy (případně s použitím vzoru „dekorátor“ podobně jako v aplikač-
ní vrstvě, jak popisuje podkapitola 5.3.6.1). Funkce by pak obsahovala
buď řetězec, nebo kolekci svých parametrů a také kolekci dekorátorů.
Mapa řetězců v entitě FileContext by se pak nahradila mapou řetězce
(názvu anonymizační třídy) a funkce jako entity datové vrstvy (která
by obsahovala svoje parametry a dekorátory ve zvoleném formátu). Po-
zor, pro tyto účely nelze použít funkce odvozené od FunctionAbstract
v aplikační vrstvě: aplikační logika by se tak stala součástí konkrétní
implementace datové vrstvy.

2. Implementace třídy ModelFileParserContext, rovněž z datové vrstvy
(z balíčku jsonParser), se rozšíří o načítání kolekce parametrů a de-
korátorů pro každou funkci. Kód pro načtení kolekce v každém prvku
jiné kolekce je k dispozici ve třídě ModelFileParserStructured, která
načítá kolekci sloupců pro každý prvek kolekce tabulek strukturovaného
souboru.

3. Obdobně se upraví ModelFileSaverContext v balíčku jsonSaver. Rov-
něž lze při implementaci vyjít ze způsobu, jakým složenou kolekci ukládá
třída ModelFileSaverStructured.
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4. Třída AnonymizationFunctionFactory v aplikační vrstvě (v balíčku
anonymization) již nebude muset zpracovávat složitý řetězec, ve kte-
rém je současně obsažen název funkce, její parametry, její dekorátory
a jejich parametry. V nové implementaci dostane buď pouze jeden ře-
tězec (pro funkci nebo dekorátor a parametry), nebo řetězec s názvem
funkce či dekorátoru a jako samostatný vstup kolekci parametrů. Tato
úprava se bude muset projevit také ve třídě AnonymizationManager ze
stejného balíčku, jmenovitě v metodě retrieveClassFunctionMappin-
gFromContext(), která data z entity FileContext předává třídě Ano-
nymizationFunctionFactory: namísto jednoho parametru (kterým je
dnes řetězec se všemi informacemi) se bude předávat nově zavedená en-
tita funkce, nebo řetězec pro funkci a následně po jednom odpovídající
dekorátory.

5. Žádné změny nebudou nutné v anonymizačních funkcích v aplikační vrst-
vě, které již dnes očekávají kolekci parametrů (řetězců) jako parametr
jejich konstruktoru. Obdobně by se změny neměly dotknout dekorátorů
v aplikační vrstvě.

6. Zásadní úpravy ale bude nutné provést u velké části testů datové vrstvy,
kde bude potřeba pozměnit testovací vstupy (testovací soubory, řetězce
s očekávanými hodnotami přímo v implementaci testů a metody vytvá-
řející objekty s očekávaným obsahem rovněž v implementaci testovacích
tříd). V několika málo testech se bude muset aktualizovat také samotná
logika testu (zejména u testů načítání a ukládání kontextu). Testy apli-
kační vrstvy zůstanou převážně beze změn; menší úpravy doznají testy
tříd AnonymizationFunctionFactory a AnonymizationManager.

Ani tyto úpravy však ještě neumožní použít jednotný způsob zpracování
parametrů při anonymizaci databází a souborového systému. Při anonymizaci
dat v databázích se pro zpracování parametrů používá singleton ScriptHel-
per z balíčku com.gem.winch.meta. Tento očekává, že anonymizační funkce
jsou uloženy v balíčku com.gem.winch.[dbType].database.anonymization.
Anonymizační funkce pro souborový systém jsou v současnosti uloženy v balíč-
ku com.gem.winch.bl.filesystem.anonymization.function a lze je jedno-
duše přesunout do com.gem.winch.filesystem.database.anonymization
(souborový systém by se tak chápal jako další podporovaná databáze). Dekorá-
tory by se ze současného umístění v com.gem.winch.bl.filesystem.anony-
mization.decorator musely přesunout do balíčku com.gem.winch.decora-
tor (nebo by bylo možné použít existující dekorátory, které byly vyvinuty pro
potřeby anonymizace v databázích). Dále by bylo nutné zavést anonymizač-
ní třídy (pro souborový systém) jako samostatné třídy Groovy nebo použít
existující anonymizační třídy pro anonymizaci v databázích (současné řešení
anonymizace souborů s anonymizační třídou pracuje jako s řetězcem, nezavá-
dí ji jako třídu Groovy). Patrně by si konvergence obou řešení (pro databáze
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a pro souborový systém) vyžádala i další úpravy; současná implementace pro
souborový systém například název sloupce v tabulce používá pouze ve třídách
odvozených od TableManipulatorAbstract pro editaci dat ve sloupci, jinde
se identifikátor sloupce pouze předává (z datové do aplikační vrstvy až do pří-
slušné instance potomka třídy TableManipulatorAbstract), ale nepracuje se
s ním.

Identifikace konkrétních kroků, jak zpracovávat parametry pro anonymiza-
ci souborů pomocí již existujícího mechanizmu pro databáze, si pravděpodobně
vyžádá v návaznosti na tyto poznámky ještě další analýzu.

5.5.4 Plná integrace s funkčnostmi nástroje Winch

V souvislosti se změnami naznačenými výše by bylo také užitečné současnou
implementaci anonymizace souborů upravit do podoby plnohodnotného roz-
šíření neboli „pluginu“ nástroje Winch. Návod podává příručka [41, dostup-
ná po přihlášení]. V současnosti například anonymizační vzory pro soubory
nejsou vypsány při spuštění Winche s parametrem -tp (zkratka označuje ta-
bulkové vzory) a podobně funkce a dekorátory Winch nevypíše při spuštění
s parametrem -m nebo -dec.

5.5.5 Nová funkcionalita

V analýze 4.1.2 je diskutovaných několik dalších návrhů na rozšíření současné
funkcionality. Tato podkapitola popisuje způsob implementace pro vybrané
dva z nich.

Anonymizace adresářů; „wildcards“ Datová vrstva je na anonymizaci
celých skupin produkčních souborů již připravená: entity FileContext a Fi-
leConfiguration podporují zástupné znaky (tzv. „wildcards“) v názvech
souborů a adresářů; FileConfiguration dále obsahuje parametr applyTo-
Subfolders, který je podporovaný napříč datovou vrstvou (ve schématech
anonymizačního modelu i v metodách, kterými se tento model načítá do entit
nebo zpátky ukládá do souborů). Rozšíření tedy bude nutné zapracovat do
aplikační vrstvy:

• Proměnné targetFileNameToProcess a targetFileNameInLocalWor-
kingDirectory třídy AbstractFileStep, které v současnosti označují
vždy jeden soubor, se budou muset nahradit odkazem na celou kolekci
souborů. V odvozených třídách nebudou nutné převážně žádné změny
(kromě občasné náhrady řetězce kolekcí a výměny volání metody pro
smazání souboru metodou, která smaže celou skupinu souborů; tato me-
toda zatím není k dispozici a bude se muset naimplementovat).

• Ve třídě AbstractConnectionManager a všech třídách z ní odvozených
se do metod copyFileFromRemoteRepository(), copyFileToRemote-

86



5.5. Otevřené problémy a další rozvoj řešení

Repository() a deleteFileInRemoteRepository() zavede podpora
pro zpracování skupiny souborů a také nový parametr applyToSubfol-
ders, kterým se zapne rekurzivní zpracování adresářů.

• AnonymizationManager bude muset být rozšířen, aby podporoval zpra-
cování celé dávky souborů. Za vhodné by bylo možné považovat zavedení
cyklu do metody applyAnonymizationToStructuredFile(), která by
tak po jednom zpracovala celou skupinu souborů. Další metody třídy by
pak změnami zůstaly zcela nedotčeny, podobně jako třídy implementující
rozhraní StructuredFileManipulator (ty by nadále přijímaly a zpra-
covávaly pouze jediný soubor).

• Upravit a obohatit se budou muset početné testy, které v současnosti
pokrývají kód aplikační vrstvy.

Autentizace při přístupu ke vzdáleným úložištím Současné řešení
předpokládá, že autentizační údaje (doména, jméno a heslo) pro přístup ke
vzdáleným úložištím souborů se uloží přímo do anonymizačního modelu. Im-
plementace je pak předává až metodám příslušné třídy odvozené od Abstract-
ConnectionManager. Toto řešení zřejmě z bezpečnostního hlediska dlouhodo-
bě nebude vyhovovat. Jako náhrada se nabízí několik jednoduchých alternativ:

• Ponechání autentizace (a autorizace k přístupu na vzdálené soubory)
výlučně na manažerech připojení, tedy potomcích třídy AbstractCon-
nectionManager. Autentizační údaje jsou v anonymizačním modelu chá-
pány jako nepovinné, lze je tedy neuvést. Manažery připojení by pak
v nejjednodušším případě vyzvaly uživatele k zadání požadovaných úda-
jů podle potřeby. Konkrétní implementace by se lišila podle typu vzdá-
leného úložiště. Zbytek aplikace ani signatury metod třídy Abstract-
ConnectionManager by se nemusely měnit.

• Trezor pro přihlašovací údaje. Jako jakási úschovna přihlašovacích jmen
a hesel může sloužit soubor nebo jiná aplikace nebo samostatná metoda
nástroje Winch (ta může například hesla získávat z nástroje pro sprá-
vu verzí nebo jakéhokoliv jiného zdroje). Tuto metodu by pak volaly
implementace potomků třídy AbstractConnectionManager. Pokud by
vznikla struktura souborů obsahujících (v dostatečně bezpečné podobě)
přihlašovací údaje pro různá souborová úložiště, lze odkaz na odpovída-
jící soubor předat jako součást anonymizačního modelu: destinatio-
nUserName a destinationPassword (obdobně pro zdrojové úložiště) se
pouze předávají příslušnému potomkovi třídy AbstractConnectionMa-
nager, a tedy můžou nést libovolnou informaci nebo odkaz na libovolný
soubor, metodu nebo jiný zdroj autentizace.
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Kapitola 6
Testování

Společně s implementací byly vytvářeny také automatizované testy nově vzni-
kajícího kódu. Tato kapitola ve stručnosti popisuje rozsah těchto testů, jejich
vlastnosti a především míru pokrytí kódu testy. Přímo nebo nepřímo testy
pokrývají nový kód téměř kompletně, jak v detailu dokumentuje podkapitola
6.1.

Testovací třídy odpovídají přibližně testovaným třídám: pro třídu Class
tedy byla vytvořena testovací třída ClassTest odvozená od GroovyTestCa-
se. V některých případech ale z důvodu přehlednosti nebo vhodného rozsahu
testu byla vytvořena pouze jedna testovací třída pro několik testovaných tříd.
Pokud tedy některé třídě aplikace neodpovídá svým názvem žádná testovací
třída, byla tato třída aplikace pokryta testem společně s dalšími, souvisejícími
třídami.

Podobně testované metodě method() obvykle odpovídá jedna nebo několik
testovacích metod testMethod().

Testovací data, zejména vstupní data pro testované metody, jakož i oče-
kávané výstupy testovaných metod jsou uloženy jako:

• řetězce přímo v kódu testů;

• metody testovacích tříd, které vytvářejí instance testovaných tříd s oče-
kávaným obsahem;

• vstupní a vzorové soubory ve složce \disl-winch-filesystem\src\test\re-
sources.

V současnosti kód pokrývá přesně 200 testů umístěných v adresáři \disl-
winch-filesystem\src\test\groovy; testovací soubory, s nimiž některé z testů
pracují, jsou pak v adresáři \disl-winch-filesystem\src\test\resources. Kon-
krétně testy pracují s daty v adresářích test\resources\sampleModelFiles, test
\resources\sampleDirectoryStructure a zejména test\resources\anonymiza-
tionTest. Jakákoliv manipulace se soubory v těchto adresářích (včetně při-
dávání nových souborů, které může zneplatnit testy procházení adresářové
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struktury) způsobí selhání pravděpodobně značného množství testů. Přidání
nových souborů a adresářů přímo do adresáře resources je ale zcela bezpečné.

Některé testy vytvářejí nové dočasné (pomocné) soubory a adresáře v pra-
covním adresáři nástroje Winch a dále v adresáři test\resources. Každý test
po sobě „uklízí“: odstraní všechny nově vytvořené objekty a uvede tak sou-
borový systém do původního stavu. Pokud ale dojde k selhání testu, mohou
v pracovních adresářích (test\resources a pracovní adresář, ze kterého je test
spuštěn) zůstat nově vytvořené objekty, které pak způsobí selhání následují-
cích testů. Dojde-li tedy k masivnímu selhávání řady testů, pravděpodobně se
jedná o kaskádu způsobenou pouze jedním nebo několika málo neúspěšnými
testy.

Všechny nově implementované testy lze podle klasifikace testovacích úrovní
[42] zařadit mezi testy jednotkové a jednotkové integrační. Jednotlivé testy
nejsou ale podle tohoto kritéria nijak označeny (neliší se svým názvem ani
umístěním).

Testy prozatím nejsou vybaveny dokumentačními komentáři.
Všechny testy jsou zamýšleny jako automatizované: stačí je tedy spustit

a kladný výsledek testu značí úspěch (ne však úplnou absenci chyb), selhá-
ní testu indikuje chybu (v implementaci Winche anebo v samotném testu).
Z celkem 200 testů byl ale 1 implementován jako částečně manuální: u tohoto
testu neproběhne plnohodnotná validace výsledku automaticky, a tedy v pří-
padě úspěchu testu je nutné výsledek zkontrolovat také ručně: metoda tes-
tExecuteAllFunctionsLocallyFileStep_XLSX() v testovací třídě Execute-
AllFunctionsLocallyFileStepTest. Test anonymizuje soubor ve formátu
XLSX. Následně by se měl výstup anonymizace automaticky porovnat se vzo-
rovým, správně anonymizovaným dokumentem. Obdobné porovnání je v ji-
ném, podobném testu implementováno pro soubory XLS. Soubory XLSX však
nelze (na rozdíl od XLS) jednoduše načíst do řetězce a porovnat (řetězce se
budou lišit i u souborů se stejným obsahem), bylo by nutné soubor otevřít
pomocí obdobného kódu, jaký se tímto testem má verifikovat. Proto nejjedno-
dušším způsobem, jak správně tento „poloautomatický“ test provést, je kroko-
vat testem a v posledním kroku (ještě předtím, než je anonymizovaný soubor
automaticky zmazán) vytvořený soubor porovnat s připraveným vzorem. Test
předchází komentář, který k němu podává další informace.

6.1 Pokrytí kódu testy
Kvalita testu se často hodnotí mírou pokrytí zdrojového kódu. Pokrytí použiji
i v této podkapitole. Ještě předtím je však důležité upozornit na několik úskalí
výlučného spoléhání se na tuto metriku (podrobněji v [42] a [43]). Poukážu
též na způsoby, jakými tyto nedostatky částečně kompenzovat:

• Definice pokrytí kódu testem: Údaje o pokrytí kódu jsem získal pomocí
integrované funkce použitého IDE „Run [tests] with Coverage“. Funkce
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však pracuje tak, že příkazy (řádky) nebo větve kódu považuje za otes-
tované, pokud byly v rámci testu toliko spuštěny; IntelliJ IDEA tedy
nevyhodnocuje, jestli test pouze kód spustí, nebo zdali výsledky jeho
spuštění také jakkoliv ověřuje. Kód pro aplikaci kalkulačka by se tedy
mohl považovat za stoprocentně pokrytý testem, i kdyby všechny vý-
počty dávaly chybné výsledky. Stejně tak řádky kódu spuštěné testem,
který vyvolá neočekávanou výjimku, se budou považovat za pokryty tím-
to testem. Tato metrika tedy dostatečně nezohledňuje, jestli se výsledky
běhu programu v testu verifikují pomocí některé verze příkazu assert().
Při vývoji testů byl kladen důraz na to, aby se kontrolovaly všechny
výstupy testovaných metod: návratová hodnota metody, vyvolání nebo
nevyvolání výjimky podle očekávání i přesná shoda změn provedených
na souborovém systému (vytvoření, přejmenování, smazání nebo editace
souboru nebo adresáře) s očekáváním. Pokud tedy například testovaný
kód vytvořil soubor s určitým (například anonymizovaným) obsahem,
test vždy ověřoval nejen existenci souboru se správným názvem, ale
také shodu jeho obsahu s očekávaným (správným) obsahem. K tomu
byly použity metody assertTrue(), assertFalse(), assertEquals()
a shouldFail().

• Testy logování: Testy automaticky neověřují správnost zpráv zalogo-
vaných testovaným kódem. V průběhu vývoje aplikace byl proto kaž-
dý příkaz log.*() duplikován ještě testovacím výpisem pomocí Sys-
tem.out.println(), který vypisoval stejný text, jaký byl zaznamenán
do logu. Tyto výpisy se při vývoji testů kontrolovaly ručně a po odla-
dění všech testů byly z výsledného kódu odstraněny (testovací výpisy
odstraňuje commit fbd78e688bf ze dne 27. 7. 2020).

• Nerozpoznané třídy ekvivalence u složitějších testů: Test, který napří-
klad spouští anonymizaci tabulkového souboru, volá při své činnosti vět-
šinu nově implementovaných metod. Pokud je testovací tabulkový soubor
vhodně připravený (tedy obsahuje dostatek různých „jevů“ jako napří-
klad platné a neplatné vstupy, prázdné řádky, sloučené buňky a podob-
ně), test pravděpodobně pokryje vysoký podíl řádků kódu. Mohlo by se
tedy zdát, že tento test pokrývá většinu reálných situací, které mohou
v praxi nastat (tedy že testy s jinými vstupy nejsou nutné, že jsou po-
kryty všechny třídy ekvivalence na vstupu). Navzdory tomu není takový
test dostatečný, jelikož neověří situace, kdy například není anonymizační
třída stanovena pro některý sloupec správně, soubor nelze otevřít nebo
vůbec nalézt. Tyto nedostatky se často neprojeví nižším řádkovým po-
krytím kódu, měly by se ale projevit sníženým pokrytím větev kódu nebo
odchylkou od očekávaného chování nebo výstupů (častou chybou je, že
některá situace není v kódu vůbec ošetřena; tuto chybu nelze zkoumá-
ním míry pokrytí kódu identifikovat). Aby nedošlo k takovýmto opome-
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nutím, kromě pozitivních testů bylo zařazováno značné množství testů
negativních, které ověřují problémové situace nebo záměrně vyvolávají
výjimky.

• Pokrytí podmínek versus pokrytí větví kódu. Předchozí argument připo-
míná známou skutečnost, že stoprocentní řádkové pokrytí neimplikuje
stoprocentní pokrytí větví kódu. Ani úplné pokrytí větví ale neznamená
plné otestování aplikace: Program volí větev, kterou bude vykonávat,
na základě splnění nebo nesplnění podmínky, jejíž zápis taky může být
chybný, tedy podmínka může směrovat program při určitém vstupu do
nesprávné větve. (Například disjunkci (a || b) nelze plně ověřit zjiš-
těním, že podmínka se může vyhodnotit jako splněná i jako nesplněná.
Je nutné také zkontrolovat, že podmínka bude splněná právě a jenom
pro očekávané hodnoty proměnných a a b.) Tomuto ověření napomáhá
důkladná kontrola výstupů testovaného kódu pro známé vstupy (pomocí
použití assert, jako je tomu ve většině testů, které byly vytvořeny) a ta-
ké verifikace výstupů kódu pro různé kombinace vstupů (což lze s přimě-
řeným úsilím splnit pouze u jednotkových testů). V dosud vytvořených
testech se ale v mnoha případech kombinace vstupů do podmínek netes-
tuje kompletně, zejména u validací typu (x != null && isValid(x)),
kde některých chybných vstupů nebylo jednoduché dosáhnout (zejména
pokud podmínka vyhodnocovala výstup z jiné metody). U takovýchto
podmínek bylo nutné se pro ověření správnosti kódu spolehnout pouze
na autorské „code review“ (což obecně není spolehlivý postup).

V tabulkách v této podkapitole je uvedeno pokrytí kódu nově vytvořenými
automatickými testy, a to na úrovni balíčků (tedy seskupení tříd). Pro každý
balíček tabulky postupně uvádějí míru pokrytí pomocí testů pro třídy balíčku,
metody těchto tříd, řádky v metodách a konečně pro větve kódu obsaženého
v balíčcích. Pokrytí je vypočteno nástrojem IntelliJ IDEA.

Detailnější výkaz pokrytí kódu na úrovni jednotlivých tříd je zařazen jako
příloha C.

Nižší než plné pokrytí tříd je způsobeno tím, že v balíčku entity se nachází
dvě třídy převzaté z implementace Aplikace UI, které kód přidaný v této
bakalářské práci vůbec nevyužívá (není je proto nutné zde testovat). Současně
nelze třídy odstranit, a to ani dočasně, protože jejich instance jsou obsaženy
ve WinchApplication.

Nižší než plné řádkové pokrytí je způsobeno těmito faktory:

• Entity převzaté z Aplikace UI, ale nepoužité pro tuto implementaci,
nejsou testovány vůbec (případné chyby v těchto entitách by neměly na
tuto práci žádný vliv).

• Entity používané v této implementaci často obsahují přístupové metody
(gettery a settery) zděděné z Aplikace UI, ale nepoužité pro tuto im-
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Element Pokrytí
Třída Metoda Řádek Větev

entity 80 % 59 % 55 % 13 %
exception 100 % 100 % 100 % 20 %
anonymizationModelManager 100 % 100 % 98 % 76 %
converter 100 % 100 % 100 % 40 %
fileHandling 100 % 100 % 99 % 40 %
jsonParser 100 % 100 % 99 % 46 %
jsonSaver 100 % 100 % 100 % 27 %
Datová vrstva 94 % 77 % 83 % 36 %

Tabulka 6.1: Míra pokrytí kódu testy pro balíčky datové vrstvy

Element Pokrytí
Třída Metoda Řádek Větev

exception 100 % 100 % 100 % 20 %
pattern 100 % 100 % 100 % 30 %
step 100 % 100 % 100 % 50 %
anonymization 100 % 94 % 98 % 44 %
connectionHandling 100 % 100 % 100 % 54 %
executor 100 % 100 % 90 % 20 %
structuredFileProcessor 100 % 100 % 100 % 50 %
Aplikační vrstva 100 % 98 % 99 % 43 %

Tabulka 6.2: Míra pokrytí kódu testy pro balíčky aplikační vrstvy

plementaci. Nepoužité metody nejsou testovány. To je také důvod, proč
nejslabší řádkové pokrytí má právě balíček entity.

• Některé metody kontrolují na svém vstupu problémy, které není jed-
noduché v testu nasimulovat. Pokud například testovaná metoda vo-
lá knihovní funkci pro práci se souborovým systémem a ověří si, jestli
knihovní funkce nevrátila neplatnou hodnotu podle dokumentace, není
vždy jednoduché vytvořit podmínky, ve kterých knihovní funkce testo-
vanou neplatnou hodnotu vrátí. Takovýchto neotestovaných řádků jsou
ale v celé implementaci pouze jednotky.

• Pokrytí dále snižují neúplně implementované třídy, například Functi-
onNameFirst, FunctionNameSurname a FunctionRc.

Nízké pokrytí větev kódu může být způsobeno kromě jiných i těmito fak-
tory:
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6. Testování

• Všechny příčiny jmenované výše, tedy netestovaný kód převzatý z Apli-
kace UI, prázdné třídy připravené k implementaci, netestované podmín-
ky, jichž nelze s přiměřeným úsilím dosáhnout.

• Příčiny, které autor práce neumí vysvětlit. Příkladem může být tento
konstruktor výjimky odvozené od třídy Exception:
InvalidConfigurationException(String errorMessage) {

super(errorMessage)
}

Pokrytí větví kódu vypočtené pro tento konstruktor činí 20 %. Je mož-
né, že vyššího pokrytí by bylo dosaženo detailnějším testováním vstupu,
například testem, ve kterém bude konstruktoru předán prázdný řetězec
nebo reference rovná null. Podobných situací analýza pokrytí identifiko-
vala značné množství; zvýšení pokrytí by ale často znamenalo testování
vstupů metod třetích stran (v uvedeném příkladě by se jednalo o test
ošetření vstupů v konstruktoru třídy Exception).

• Nedostatečně otestované podmínky cyklů (u některých cyklů není v žád-
ném testu vyvolána situace, kdy cyklus neproběhne ani jednou) a slože-
né výrazy v některých podmínkách (v mnoha případech se část výrazu
v podmínce nemusí vůbec vyhodnotit). Na rozdíl od minulého bodu lze
považovat doplnění testů, které budou pokrývat i tyto méně časté situ-
ace, za přínosný způsob zvýšení kvality testů, potažmo i kódu aplikace.

6.2 Doporučené rozšíření pokrytí kódu testy
Ke dni odevzdání práce ověřuje správnost implementace celkem 200 testů,
které dosahují velmi vysoké míry pokrytí řádků kódu. Analýza pokrytí v před-
chozí podkapitole ale naznačuje, že pro skutečně kvalitní pokrytí bude nutné
doplnit další testy:

• Testy pro zvýšení míry pokrytí větev kódu. Ta je v současnosti nízká,
pouze 36 % pro datovou vrstvu a 44 % pro vrstvu aplikační. Zásad-
ním důvodem pro takto nízké pokrytí jsou chybějící testy, které by ve-
rifikovaly různé (především méně časté) kombinace vstupů složitějších
podmínek a také vstupní hodnoty pro podmínky cyklů, které by vedly
k tomu, že se cyklus neprovede ani jednou. V obou případech se jedná
o méně obvyklé situace, které v úvodní baterii testů nejsou dostatečně
verifikovány.

• Slabší pokrytí má také samotná anonymizace tabulkových souborů: zde
zcela chybí spuštění anonymizace nad dokumentem, jenž obsahuje velmi
rozsáhlé tabulky (je nutné otestovat jak řádkový, tak sloupcový rozsah),
velký počet listů a velké množství tabulek na jednom listu souboru.
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6.2. Doporučené rozšíření pokrytí kódu testy

• Podobně nebyl proveden žádný test, ve kterém by se anonymizace apli-
kovala na velmi velké množství souborů, jak platných (strukturovaných
i nestrukturovaných), tak ve stejném testu i souborů různě problematic-
kých: zamčených, nenalezených, nesprávného formátu a podobně. (Testy
selhání pokusů o anonymizaci z důvodu jmenovaných chyb byly prove-
deny vždy pouze pro jeden nebo několik málo souborů.)

• Finálním krokem verifikace nové implementace před jejím případným
uvedením do produkce by měl být test na kopii produkčních dat.
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Závěr

Práce se zabývá anonymizací osobních údajů v dokumentech se zaměřením
na obsah strukturovaných souborů vytvořených tabulkovými procesory. Jejím
hlavním cílem je rozšířit nástroj Winch o podporu pro anonymizaci souborů
a respektovat přitom stávající architekturu nástroje navrženou a popsanou
v dřívějších pracích.

V práci byly rozebrány požadavky na toto rozšíření a také byla stanovena
jejich priorita. Následně se značný prostor věnoval analýze způsobů, jak tabul-
kové soubory a data v nich reprezentovat pro účely jejich anonymizace. Práce
předložila řadu perspektivních reprezentací, diskutovala jejich výhody a nedo-
statky a na základě provedené diskuse doporučila k implementaci konkrétní
reprezentaci.

Na základě výstupů analýzy byl zpracován návrh architektury a provedena
implementace rozšíření nástroje Winch o funkci anonymizace dat v tabulko-
vých souborech. Dále byla přidána podpora pro jednoduchou anonymizaci
nestrukturovaných souborů jejich náhradou za zvolenou šablonu odpovídají-
cího souborového formátu. Implementace rozšíření je zamýšlena jako úvodní,
byla proto navržena tak, aby bylo možné ji dále rozvíjet.

V současném stavu nově vyvinuté rozšíření umožňuje anonymizaci souborů
uložených na lokálních i vzdálených discích. Přístup na souborové systémy byl
navržen tak, aby bylo možné jednoduše přidat podporu pro další typy úložišť,
například FTP server, včetně úložišť chráněných přístupovými údaji, které
zatím nejsou podporovány. Podobně bylo implementováno šest anonymizač-
ních funkcí (z toho dva tzv. dekorátory) a zaveden mechanizmus pro snadné
přidávaní dalších funkcí v libovolném počtu. Další tři připravované anonymi-
zační funkce se nepovedlo ke dni odevzdání práce realizovat. Implementace
rovněž umožňuje jednoduše rozšiřovat seznam podporovaných formátů tabul-
kových souborů. Současná implementace anonymizuje soubory ve formátech
XLS a XLSX a nestrukturované soubory; podpora pro formáty CSV a ODS
musela být odložena na navazující práce.

Významnou součástí práce je přehled nedokončených nebo chybějících prv-
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Závěr

ků implementace včetně podrobného návodu pro jejich doplnění. Práce dále
podává doporučení k dalšímu rozvoji funkcionality spolu se stručným násti-
nem, jak tuto novou funkcionalitu realizovat. Tyto návody by mohly posloužit
jako pomůcka pro další práce, které budou nástroj Winch v budoucnu rozvíjet.

Společně s implementací nové funkcionality byly vyvíjeny odpovídající tes-
ty, které dosahují téměř stoprocentního řádkového pokrytí nového kódu, i když
pro mnohé třídy méně než padesátiprocentního pokrytí větví v kódu. Konkrét-
ní návrhy na zdokonalení testů a zvýšení míry pokrytí jsou uvedeny v textu
práce a mohou být uplatněny v navazujících pracích.
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Příloha A
Obsah přiloženého flash disku

readme.txt.................................stručný popis obsahu disku
src

impl......zdrojové kódy implementace včetně testů a testovacích dat
doc.....dokumentace implementace vytvořená v systému GroovyDoc
thesis ...................... zdrojová forma práce ve formátu LATEX

text ....................................................... text práce
BP_Ort_Radomir_2020.pdf .............. text práce ve formátu PDF
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Příloha B
Soubory anonymizačního

modelu

Příloha obsahuje návrh struktury konfiguračních souborů anonymizačního mo-
delu, které popisují produkční soubory podporovaných formátů. Ve snaze
o přehlednost nejsou konfigurační soubory přímou součástí textu práce.

B.1 Strukturovaný soubor

{
"filePath": "\\Firemní účetnictví\\2020\\Výkaz01.xls",
"pattern": "CreateAsNewFilePattern",
"applyToSubfolders": true,
"destinationURLAndPath":

"ftp://user01:Pwd123@192.168.1.15:23512/zaloha",
"destinationDomain": "CORP\\",
"destinationUserName": "user01",
"destinationPassword": "pwd123",
"tables": [

{
"spreadsheetId": 2,
"tableRange": "A2:E8",
"headerLineCount": 2,
"columns": [

{
"columnId": "B",
"anonymizationClass": "classRc"

},
{

"columnId": "E",
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"anonymizationClass": "classIco"
}

]
},
{

"spreadsheetId": 3,
"tableRange": "F2:H12",
"headerLineCount": 0,
"columns": [

{
"columnId": "B",
"anonymizationClass": "classFirstName"

}
]

}
]

}

B.2 Strukturovaný soubor formátu CSV

{
"filePath": "\\Firemní účetnictví\\2020\\Výkaz0?.csv",
"pattern": "CreateAsNewFilePattern",
"applyToSubfolders": true,
"destinationURLAndPath":

"ftp://user01:Pwd123@192.168.1.15:23512/zaloha",
"destinationDomain": "CORP\\",
"destinationUserName": "user01",
"destinationPassword": "pwd123",
"tables": [

{
"spreadsheetId": 1,
"tableRange": "A2:E8",
"headerLineCount": 2,
"columns": [

{
"columnId": "B",
"anonymizationClass": "classRc"

},
{

"columnId": "E",
"anonymizationClass": "classIco"

}
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B.3. Nestrukturovaný soubor

]
}

]
}

B.3 Nestrukturovaný soubor

{
"filePath": "\\Firemní účetnictví\\2020\\Smlouva-2020-?.docx",
"pattern": "CreateAsCopyFilePattern",
"applyToSubfolders": true,
"destinationURLAndPath":

"ftp://user01:Pwd123@192.168.1.15:23512/zaloha",
"destinationDomain": "CORP\\",
"destinationUserName": "user01",
"destinationPassword": "pwd123",
"replacementFile": "C:\\nahrady\\dummy.docx"

}

B.4 Kontext

{
"applicationContextId": "dev",
"pattern": "CreateAsNewFilePattern",
"sourceURLAndPath": "\\\\192.168.0.15\\c$\\home\\user01",
"sourceDomain": "CORP\\",
"sourceUserName": "user01",
"sourcePassword": "pwd123",
"destinationURLAndPath":

"ftp://user01:Pwd123@192.168.1.15:23512/zaloha",
"destinationDomain": "CORP\\",
"destinationUserName": "user01",
"destinationPassword": "pwd123",
"anonymizationClassFunctionMapping": [

{
"class": "classRc",
"function": "FunctionRc ’param1’ ’param2’"

},
{

"class": "classFirstName",
"function": "FunctionNameFirst"},

107



B. Soubory anonymizačního modelu

{
"class": "classFirstDayInMonth",
"function": "FunctionDateToNthDayOfMonth ’1’ ’dd.MM.yyyy’ ’cs’"

}
]

}
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Příloha C
Míra pokrytí kódu testy

Tato příloha obsahuje kompletní zprávu o pokrytí nově vytvořeného kódu
automatickými testy. Poskytuje hlubší úroveň detailu než tabulky 6.1 a 6.2
z podkapitoly 6.1: pro každý balíček je v této příloze uvedena míra pokrytí
kódu na úrovni jednotlivých tříd obsažených v balíčku. Rozhraní a třídy, které
slouží pouze jako katalogy konstant, nejsou ve výčtu tříd zahrnuty.

Význam sloupců je stejný jako v podkapitole 6.1.

Element Pokrytí
Třída Metoda Řádek Větev

Column 100 % 70 % 60 % 0 %
FileConfiguration 100 % 75 % 63 % 0 %
FileConfigurationNonStructured 100 % 80 % 75 % 0 %
FileConfigurationStructured 100 % 83 % 78 % 0 %
FileContext 100 % 96 % 74 % 0 %
Item 0 % 0 % 0 % 100 %
RecommendedApplication 100 % 16 % 37 % 100 %
Table 100 % 64 % 67 % 27 %
Task 0 % 0 % 0 % 100 %
WinchApplication 100 % 47 % 51 % 100 %
Balíček entity 80 % 59 % 55 % 13 %

Tabulka C.1: Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku entity
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C. Míra pokrytí kódu testy

Element Pokrytí
Třída Metoda Řádek Větev

InvalidConfigurationException 100 % 100 % 100 % 20 %
JsonParserException 100 % 100 % 100 % 20 %
Balíček exception 100 % 100 % 100 % 20 %

Tabulka C.2: Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku exception v datové
vrstvě

Element Pokrytí
Třída Metoda Řádek Větev

FileOperations 100 % 100 % 99 % 40 %
Balíček fileHandling 100 % 100 % 99 % 40 %

Tabulka C.3: Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku fileHandling

Element Pokrytí
Třída Metoda Řádek Větev

SpreadsheetRowColumn-
IndexConverter

100 % 100 % 100 % 40 %

Balíček converter 100 % 100 % 100 % 40 %

Tabulka C.4: Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku converter

Element Pokrytí
Třída Metoda Řádek Větev

JsonContentsDetector 100 % 100 % 100 % 57 %
JsonParser 100 % 100 % 100 % 100 %
ModelFileParser 100 % 100 % 94 % 80 %
ModelFileParserAnyFile 100 % 100 % 100 % 0 %
ModelFileParserContext 100 % 100 % 100 % 20 %
ModelFileParserCsv 100 % 100 % 100 % 100 %
ModelFileParserNonStructured 100 % 100 % 100 % 100 %
ModelFileParserSpreadsheet 100 % 100 % 100 % 100 %
ModelFileParserStructured 100 % 100 % 100 % 33 %
Balíček jsonParser 100 % 100 % 99 % 46 %

Tabulka C.5: Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku jsonParser
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Element Pokrytí
Třída Metoda Řádek Větev

JsonSaver 100 % 100 % 100 % 100 %
ModelFileSaver 100 % 100 % 100 % 100 %
ModelFileSaverAnyFile 100 % 100 % 100 % 42 %
ModelFileSaverContext 100 % 100 % 100 % 21 %
ModelFileSaverNonStructured 100 % 100 % 100 % 0 %
ModelFileSaverStructured 100 % 100 % 100 % 33 %
Balíček jsonSaver 100 % 100 % 100 % 27 %

Tabulka C.6: Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku jsonSaver

Element Pokrytí
Třída Metoda Řádek Větev

AnonymizationModelLoader 100 % 100 % 94 % 33 %
DataLayerAccessJsonFiles 100 % 100 % 100 % 90 %
Balíček anonymizationMo-
delManager

100 % 100 % 98 % 76 %

Tabulka C.7: Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku anonymizationMo-
delManager

Element Pokrytí
Třída Metoda Řádek Větev

AnonymizationClassNotFound-
Exception

100 % 100 % 100 % 20 %

AnonymizationExecution-
Exception

100 % 100 % 100 % 20 %

RemoteConnectionException 100 % 100 % 100 % 20 %
Balíček exception 100 % 100 % 100 % 20 %

Tabulka C.8: Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku exception v apli-
kační vrstvě
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Element Pokrytí
Třída Metoda Řádek Větev

AbstractFileStep 100 % 100 % 100 % 37 %
CloseConnectionToDestination-
FileStep

100 % 100 % 100 % 100 %

CloseConnectionToSource-
FileStep

100 % 100 % 100 % 100 %

ConnectionHandlingAbstract-
FileStep

100 % 100 % 100 % 50 %

CopyFromRemoteSource-
FileStep

100 % 100 % 100 % 100 %

DeleteFromSourceFileStep 100 % 100 % 100 % 100 %
EstablishConnectionTo-
DestinationFileStep

100 % 100 % 100 % 100 %

EstablishConnectionTo-
SourceFileStep

100 % 100 % 100 % 100 %

ExecuteAllFunctionsLocally-
FileStep

100 % 100 % 100 % 100 %

MoveToRemoteDestination-
FileStep

100 % 100 % 100 % 100 %

MoveToRemoteSourceFileStep 100 % 100 % 100 % 100 %
ReplaceInSourceFileStep 100 % 100 % 100 % 100 %
Balíček step 100 % 100 % 100 % 50 %

Tabulka C.9: Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku step

Element Pokrytí
Třída Metoda Řádek Větev

AbstractFilePattern 100 % 100 % 100 % 0 %
CreateAsCopyFilePattern 100 % 100 % 100 % 100 %
CreateAsNewFilePattern 100 % 100 % 100 % 100 %
DeleteFilePattern 100 % 100 % 100 % 100 %
ReplaceFilePattern 100 % 100 % 100 % 100 %
UpdateFilePattern 100 % 100 % 100 % 100 %
PatternFactory 100 % 100 % 100 % 37 %
Balíček pattern 100 % 100 % 100 % 30 %

Tabulka C.10: Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku pattern
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Element Pokrytí
Třída Metoda Řádek Větev

FileSystemExecutor 100 % 100 % 90 % 20 %
Balíček executor 100 % 100 % 90 % 20 %

Tabulka C.11: Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku executor

Element Pokrytí
Třída Metoda Řádek Větev

TableManipulatorAbstract 100 % 100 % 100 % 100 %
TableManipulatorCSV 100 % 100 % 100 % 100 %
TableManipulatorFactory 100 % 100 % 100 % 75 %
TableManipulatorXLS 100 % 100 % 100 % 40 %
Balíček structuredFilePro-
cessor

100 % 100 % 100 % 50 %

Tabulka C.12: Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku structuredFi-
leProcessor

Element Pokrytí
Třída Metoda Řádek Větev

ConnectionManagerFactory 100 % 100 % 100 % 100 %
ConnectionManagerLocalFile-
System

100 % 100 % 100 % 54 %

Balíček connectionHand-
ling

100 % 100 % 100 % 54 %

Tabulka C.13: Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku connectionHand-
ling
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Element Pokrytí
Třída Metoda Řádek Větev

AnonymizationFunctionFactory 100 % 100 % 100 % 50 %
AnonymizationManager 100 % 100 % 100 % 71 %
FunctionAbstract 100 % 100 % 100 % 0 %
FunctionDateToNthDay-
OfMonth

100 % 100 % 100 % 47 %

FunctionDateToNthDayOfYear 100 % 100 % 100 % 47 %
FunctionIntegerRandomFrom-
Range

100 % 100 % 100 % 33 %

FunctionNameFirst 100 % 50 % 50 % 100 %
FunctionNameSurname 100 % 50 % 50 % 100 %
FunctionRc 100 % 50 % 50 % 100 %
FunctionTextRandomOf-
LengthN

100 % 100 % 100 % 43 %

DecoratorAbstract 100 % 100 % 100 % 20 %
DecoratorLower 100 % 100 % 100 % 44 %
DecoratorUpper 100 % 100 % 100 % 44 %
Balíček anonymization 100 % 94 % 98 % 44 %

Tabulka C.14: Míra pokrytí kódu testy pro třídy z balíčku anonymization
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