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ROZDZIA 6.

Aktywno uytkowników,
publikowanie powiadomie aplikacji
i danie danych
w kontenerze OpenSocial

Do najwikszych wyzwa stojcych przed programistami budujcymi aplikacje spoecznociowe naley waciwa promocja tych aplikacji i efektywne korzystanie z zewntrznych róde danych. Prawidowe stosowanie zewntrznych róde danych jest warunkiem utworzenia
bogatego zbioru funkcji, które przycign uwag uytkowników i pozwol zbudowa baz
lojalnych klientów.
Wielu programistów traktuje kwestie publikowania komunikatów aplikacji i analizy aktywnoci jako nieistotny szczegó — uwaaj oni, e architektura, która ma na celu zwikszanie bazy
aktywnych uytkowników, nie ma wikszego znaczenia. Okazuje si jednak, e standardowe
metody promocji aplikacji oferowane przez kontenery, czyli na przykad galerie, nie stanowi
efektywnych form zachcania uytkowników do instalowania kolejnych rozwiza. W wielu
przypadkach galerie s przepenione i nieczytelne — nierzadko obejmuj tysice aplikacji
uporzdkowanych w taki sposób, aby na najcenniejszych, najwyszych pozycjach znajdoway
si najbardziej popularne produkty. Z perspektywy nowego programisty taki ksztat galerii
oznacza nie tylko konieczno konkurowania z wieloma aplikacjami, ale te wizj startu z najmniej atrakcyjnej pozycji. Sytuacja przypomina troch problem historii kredytowej — brak
kredytów jest czsto traktowany na równi z nieterminowo spacanymi kredytami.
Warto wic rozway promocj aplikacji z wykorzystaniem aktywnoci samych uytkowników, przy zastosowaniu przemylanego modelu udostpniania informacji o produktach. Takie
rozwizanie umoliwia przekazywanie linków do aplikacji bezporednio w strumieniu codziennej aktywnoci uytkownika. Innym czynnikiem uatwiajcym przyciganie uwagi uytkowników jest regularnie odwieana, atrakcyjna tre aplikacji (uzyskiwana za porednictwem
da danych). W ten sposób mona nie tylko podnie liczb uytkowników instalujcych
aplikacj, ale take zwikszy ich aktywno .
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Czego nauczysz si w tym rozdziale?
W rozdziale 5. omówilimy metody personalizacji i dostosowywania aplikacji na podstawie
informacji zawartych w profilu uytkownika oraz techniki promocji z wykorzystaniem listy
znajomych uytkownika. W tym rozdziale wspomniane zagadnienia zostan dodatkowo rozwinite — skoncentrujemy si na reprezentacji aktywnoci uytkowników w kontenerze OpenSocial i na technikach tworzenia aplikacji oferujcych szerokie moliwoci konfiguracji i dostosowywania (dziki bogatym ródom danych budowanym przy uyciu da do róde
zewntrznych). W tym rozdziale zostan omówione nastpujce zagadnienia:
x personalizacja stanu aplikacji pod ktem uytkownika na podstawie jego aktywnoci

spoecznociowej;
x poszerzanie bazy uytkowników poprzez generowanie czynnoci;
x wyjanienie modeli pasywnego i bezporedniego publikowania powiadomie aplikacji;
x generowanie da danych niezbdnych do budowy bogatych róde danych i zwiksza-

nia liczby aktywnych uytkowników;
x tworzenie uwierzytelnionych (podpisanych) da danych dla zapewnienia bezpieczestwa

(poprzez weryfikacj danych uwierzytelniajcych i róde danych).
Po opanowaniu wymienionych zagadnie i technik bdzie mona przystpi do budowy aplikacji spoecznociowych dobrze przygotowanych do promocji wród uytkowników.

Promocja aplikacji za pomoc strumienia aktywnoci
w kontenerze OpenSocial
Jednym z najskuteczniejszych narzdzi w rkach programistów aplikacji spoecznociowych
jest moliwo wysyania powiadomie (aktualizacji) do strumienia aktywnoci uytkownika.
Strumie aktywnoci (patrz rysunek 6.1) jest centralnym obszarem powiadomie kierowanych do uytkownika aplikacji i jego znajomych. Strumie aktywnoci stanowi te gówny
kana komunikacji z uytkownikami kontenera. Za porednictwem tego medium mona promowa aplikacj poprzez rozsyanie zacht trafiajcych do jak najwikszej liczby uytkowników.
Oznacza to, e strumie aktywnoci umoliwia nieporównanie skuteczniejsze zwikszanie
liczby uytkowników aplikacji ni zwyka galeria aplikacji.

Rysunek 6.1. Strumie aktywnoci OpenSocial obejmujcy obrazy i komentarze
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W przypadku wikszoci kontenerów aplikacji spoecznociowych elementy strumienia aktywnoci obejmuj nastpujce dane:
x tytu opisujcy czynno uytkownika;
x link do róda aktualizacji (powiadomienia), na przykad do samej aplikacji;
x opis obejmujcy dodatkowe informacje na temat danej aktualizacji lub zachta do dziaania

(na przykad do zainstalowania aplikacji przez pozostaych uytkowników);
x opcjonalne elementy multimedialne, jak animacja czy obraz, które mog dodatkowo przy-

cign uwag uytkowników;
x komentarze lub oznaczenia „lubi to” od znajomych uytkownika.

Tylko dobre zrozumienie skadników strumienia aktywnoci umoliwi programicie pene
wykorzystanie potencjau tego strumienia. Standard OpenSocial udostpnia dwa narzdzia
do operowania na powiadomieniach w strumieniu aktywnoci — pierwsze z nich umoliwia
programistom wykorzystywanie istniejcych elementów strumienia do personalizacji aplikacji,
drugie umoliwia generowanie nowych elementów strumienia w celu przycigania nowych
uytkowników lub zwikszania zaangaowania dotychczasowych.

Personalizacja aplikacji na podstawie powiadomie
w strumieniu aktywnoci
Jeli profil obejmuje dane wybrane przez samego uytkownika, które w dodatku odzwierciedlaj sposób postrzegania uytkownika przez niego samego, strumie aktywnoci dobrze
ilustruje to, co robi i co lubi ten uytkownik. Strumie aktywnoci obejmuje takie informacje jak
wykaz instalowanych aplikacji, lista aktualizacji (powiadomie) tych aplikacji oraz informacje
o statusie i profilu. Strumie aktywnoci jest te bezcennym ródem dodatkowych danych,
które pozwalaj lepiej oceni internetowe zwyczaje, preferencje i uprzedzenia uytkownika.
Strumie aktywnoci stosowany cznie z informacjami zawartymi w profilu uytkownika
stanowi dla programisty wprost doskona okazj do przygotowania treci i reklam pod ktem
konkretnego uytkownika.
Strumie aktywnoci uytkownika jest jednym z najcenniejszych róde informacji w kadym
serwisie spoecznociowym. Za porednictwem tego strumienia programista ma dostp do
takich informacji jak to, kiedy uytkownik wysya wiadomoci, z kim si kontaktuje, co robi
i z jakich aplikacji korzysta.
Specyfikacja OpenSocial definiuje standardowe metody uzyskiwania tych szczegóowych danych:
// uzyskuje dane o aktywnoci biecego uytkownika
osapi.activities.get({userId: '@viewer ', count: 20}).execute(function(result){
if (!result.error){
var activities = result.list;
var html = ' ';
// buduje tytu i adres URL dla kadej odkrytej czynnoci
for (var i = 0; i < activities.length; i++){
html += 'Tytu czynnoci: ' + activities[i].title +
'Adres URL czynnoci: ' + activities[i].url;
}
}
});
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Kompletny kod ródowy tego przykadu jest dostpny pod adresem ftp://ftp.helion.pl/
przyklady/prapse.zip.

W ramach tego dania wywoano metod osapi.activities.get(...), aby zasygnalizowa
potrzeb pobrania strumienia aktywnoci uytkownika. Obiekt JSON, który przekazano za
porednictwem parametru tej metody, reprezentuje identyfikator uytkownika (wskazujcy
uytkownika aktualnie korzystajcego z aplikacji) oraz liczb oczekiwanych czynnoci (w tym
przypadku równ 20).
Po zwróceniu odpowiedzi dla tego dania mona przystpi do analizy i dowolnego wykorzystywania poszczególnych czynnoci.

Generowanie powiadomie
w celu zwikszania liczby uytkowników
Wiele kontenerów aplikacji spoecznociowych udostpnia przepenione, nieczytelne galerie,
w których nowe aplikacje s spychane na najmniej atrakcyjne pozycje. W ten sposób twórcy
kontenerów zapobiegaj przesanianiu podstawowych funkcji spoecznociowych przez okna
dodatkowych aplikacji. Taki ksztat typowych galerii stanowi powany problem dla programistów aplikacji — skoro budowane aplikacje trafiaj do podzakadek lub innych trudno dostpnych miejsc w ramach kontenera, jak mona dotrze do nowych uytkowników?
Jedn z najlepszych metod zachcania uytkowników do instalowania aplikacji jest promocja
produktu za porednictwem strumieni aktywnoci uytkowników. Strumie aktywnoci to
jedna z niewielu dróg docierania do uytkowników (jeli oczywicie sam kontener nie udostpnia
atrakcyjnych miejsc dla okien aplikacji). Wikszo programistów, którzy zdecydowali si
umieci w strumieniu aktywnoci nowe, odpowiednio atrakcyjne i przycigajce uwag
powiadomienia, obserwowaa nieporównanie wikszy wzrost zainteresowania swoimi produktami ni po umieszczeniu tych samych aplikacji w galerii.
Okazuje si, e specyfikacja OpenSocial definiuje prost metod jzyka JavaScript obsugujc umieszczanie nowych czynnoci w strumieniu aktywnoci. Za pomoc tej metody programista moe promowa swoj aplikacj, kierujc do uytkowników specjalnie przygotowane
komunikaty.

Umieszczanie komunikatu w strumieniu aktywnoci uytkownika
W kontenerze zgodnym ze standardem OpenSocial 0.9 do umieszczania aktualizacji (powiadomie) w strumieniu aktywnoci uytkownika suy metoda osapi.activities.create(...).
Metoda umoliwia programicie atwe wysyanie komunikatów z aplikacji do strumienia
aktywnoci lub dowolnego innego kanau przekazywania powiadomie, który jest obsugiwany
przez dany kontener.
Metoda osapi.activities.create(...) otrzymuje na wejciu jeden parametr — obiekt JSON
zawierajcy parametry dania dotyczcego elementów strumienia aktywnoci (patrz tabela 6.1).
Za pomoc parametrów opisanych w tabeli 6.1 mona zbudowa blok jzyka JavaScript umieszczajcy now aktualizacj w strumieniu aktywnoci uytkownika:
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Tabela 6.1. Parametry dania elementu strumienia aktywnoci obsugiwane przez metod osapi.activities.create
Parametr

Opis

activity

Obiekt Activity standardu OpenSocial definiujcy tre wysyanego powiadomienia.

auth

Obiekt AuthToken definiujcy rodzaj autoryzacji (na przykad HttpRequest.Authorization).

appId

acuch identyfikatora wskazujcy aplikacj, która wysaa dane powiadomienie (aktualizacj). Kontener moe uy
tego identyfikatora do automatycznego wywietlenia w ramach powiadomienia szczegóowych informacji o aplikacji
i linków prowadzcych na jej stron.

groupId

Identyfikator grupy, do której naley wysa nowe powiadomienie (na przykad @self).

userId

Identyfikator uytkownika, do którego ma zosta przypisana tworzona aktualizacja (na przykad @me, @viewer
lub @owner). Ten parametr moe mie posta acucha lub tablicy acuchów.

// umieszcza nowe powiadomienie w strumieniu aktywnoci biecego uytkownika
osapi.activities.create({
userId: "@viewer",
groupId: "@self",
activity: {
title: "Moja aplikacja robi mnóstwo przydatnych rzeczy",
body: "<a href='http://www.mysite.com'>Kliknij tutaj</a>, aby uzyska wicej informacji",
url: "http://www.mysite.com/"
}
}).execute();

Kompletny kod ródowy tego przykadu jest dostpny pod adresem ftp://ftp.helion.pl/
przyklady/prapse.zip.

Aby wygenerowa powiadomienie (aktualizacj), w powyszym kodzie wywoano metod
osapi.activities.create(...) i przekazano na jej wejciu odpowiednio przygotowany obiekt
JSON. W ramach tego obiektu naley wskaza strumie aktywnoci, do którego ma trafi
nowa aktualizacja (w tym przypadku bdzie to strumie biecego uytkownika aplikacji),
grup docelow (tutaj self) oraz obiekt activity reprezentujcy tre powiadomienia. W powyszym kodzie obiekt activity zawiera tytu, adres URL wskazywany przez link w tytule oraz
opis (ciao) aktualizacji. Ciao aktualizacji moe obejmowa niewielki podzbiór znaczników
jzyka HTML, w tym <b>, <i>, <a> oraz <span>. Wykonanie tego kodu spowoduje umieszczenie
nowej aktualizacji w strumieniu aktywnoci wskazanego uytkownika.

Ustawianie priorytetu aktualizacji
Podczas umieszczania w strumieniu aktywnoci powiadomienia dla uytkownika naley zagwarantowa moliwo wysyania powiadomie aplikacji w imieniu samego uytkownika, nawet
jeli ten uytkownik wprost nie przekaza aplikacji odpowiednich uprawnie. Takie dziaanie
jest moliwe dziki priorytetom czynnoci.
Aby ustawi priorytet powiadomienia, naley ustawi opcjonaln flag priority. To pole logiczne
moe zawiera albo warto 0 (niski priorytet), albo warto 1 (wysoki priorytet). Stosowana
warto powinna zalee od tego, czy uytkownik bdcy adresatem powiadomienia nada aplikacji odpowiednie uprawnienia. Innym wanym czynnikiem jest implementacja samego kontenera. Jeli programista zdefiniowa wysoki priorytet (1) i jeli uytkownik nie da aplikacji
uprawnie do umieszczania aktualizacji w jego imieniu, aplikacja podejmie prób zaadowania mechanizmu uwierzytelniania, aby zapyta uytkownika o zgod na umieszczenie nowego
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elementu w strumieniu aktywnoci. Jeli programista ustawi niski priorytet (0) i jeli uytkownik nie da aplikacji niezbdnych uprawnie, aktualizacja zostanie zignorowana, a uytkownik
nie zostanie zapytany o zgod na umieszczenie nowej aktualizacji w strumieniu aktywnoci.
Ustawienie flagi priority wymaga umieszczenia odpowiedniej wartoci w obiekcie JSON przekazywanym podczas tworzenia dania:
// umieszcza nowe powiadomienie z wysokim priorytetem w strumieniu aktywnoci biecego uytkownika
osapi.activities.create({
userId: "@viewer",
activity: {
title: "Wicej informacji mona znale  na moim blogu",
url: "http://www.nakedtechnologist.com/",
priority: 1
}
}).execute();

Kompletny kod ródowy tego przykadu jest dostpny pod adresem ftp://ftp.helion.pl/
przyklady/prapse.zip.

W powyszym przykadzie uytkownik, który nie nada aplikacji uprawnie do umieszczania powiadomie w swoim strumieniu aktywnoci, jest proszony o zgod na dodanie nowej
aktualizacji. Pytanie o zgod moe by wywietlone, jeli na przykad uytkownik nie zezwoli
danej aplikacji na dostp do swoich danych spoecznociowych lub jeli przeglda t aplikacj
w trybie podgldu.

Wzbogacanie aktualizacji o treci multimedialne
Doczanie elementów multimedialnych do powiadomie umoliwia wzbogacenie interakcji
z treci umieszczan w strumieniu aktywnoci i duo skuteczniejsze przyciganie uwagi
uytkownika ni w przypadku standardowego tekstu i linków. Stosowanie elementów multimedialnych jest wic wietnym sposobem zwikszania liczby odbiorców, którzy zdecyduj si
na blisze poznanie i zainstalowanie promowanej aplikacji.
danie wysania powiadomienia obejmuje opcjonalne pole mediaItems, w którym programista
moe umieszcza obrazy, pliki audio i zapisy wideo wzbogacajce tre aktualizacji.
Do tworzenia elementów multimedialnych w ramach kontenera OpenSocial suy metoda
opensocial.newMediaItem(...), która otrzymuje na wejciu typ MIME definiujcy rodzaj dodawanej treci oraz adres URL samej treci, na przykad obrazu:
// tworzy nowy element multimedialny dla obrazu
var imageUrl = "http://www.mysite.com/image.jpg";
var mediaImg = opensocial.newMediaItem("image/jpeg", imageUrl);
var mediaObj = [mediaImg];
// buduje list parametrów dla nowego powiadomienia
var params = {};
params[opensocial.Activity.Field.TITLE] = "Wysanie obrazu";
params[opensocial.Activity.Field.URL] = "http://www.myserver.com/index.php";
params[opensocial.Activity.Field.BODY] = "Test: <b>1, 2, 3</b>";
params[opensocial.Activity.Field.MEDIA_ITEMS] = mediaObj;
var activityObj = opensocial.newActivity(params);
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// generuje danie utworzenia nowego powiadomienia
osapi.activities.create({
userId: "@viewer",
activity: activityObj
}).execute();

Kompletny kod ródowy tego przykadu jest dostpny pod adresem ftp://ftp.helion.pl/
przyklady/prapse.zip.

Proces doczania obiektu reprezentujcego tre multimedialn w powyszym przykadzie
skada si z trzech kroków. W pierwszym kroku naley utworzy nowy obiekt elementu
multimedialnego za pomoc metody opensocial.newMediaItem(...), która tworzy odpowiedni
struktur. Pierwszy parametr tej metody, w tym przypadku image/jpeg, reprezentuje typ MIME,
czyli rodzaj tworzonych danych. Drugi parametr zawiera acuch adresu URL wskazujcego
odpowiedni obraz. W powyszym przykadzie zastosowano typowe rozwizanie dla doczania treci multimedialnych do powiadomienia, czyli utworzono tablic obejmujc poszczególne
pola nowego obiektu.
W drugim kroku naley utworzy obiekt activity obejmujcy wszystkie dane skadowe, w tym
obiekt treci multimedialnych. Parametry skadajce si na ten obiekt mona zdefiniowa
w formie obiektu JSON lub za pomoc metody opensocial.newActivity(...), która generuje
odpowiedni struktur. W roli podstawowych danych tekstowych obiektu powiadomienia
uyto tytuu, ciaa i adresu URL. W powyszym kodzie dodano te element multimedialny
za porednictwem pola opensocial.Activity.Field.MEDIA_ITEMS, któremu przypisano tablic zawierajc obiekt multimedialny utworzony w poprzednim kroku. Prezentowany kod wywouje
nastpnie metod opensocial.newActivity(...), aby wygenerowa struktur nowego powiadomienia.
W ostatnim kroku naley przygotowa danie utworzenia powiadomienia. Na wejciu metody
create przekazano identyfikator uytkownika, do którego ma trafi powiadomienie (w tym
przypadku bdzie to biecy uytkownik aplikacji), oraz utworzony wczeniej obiekt samego
powiadomienia.
Wymienione kroki wystarcz do wysania powiadomienia (aktualizacji) obejmujcego obraz.
Wstawienie zapisu wideo lub strumienia audio wymaga przeprowadzenia identycznej procedury — naley tylko pamita o ustawieniu waciwego adresu URL i typu MIME dla prezentowanych danych.

Pasywne i bezporednie
publikowanie powiadomie aplikacji
Istniej dwie gówne kategorie metod promowania aplikacji spoecznociowych: bezporednie i pasywne publikowanie powiadomie. Wybór waciwego rozwizania zaley od okolicznoci, w jakich aktualizacja bdzie publikowana w imieniu uytkownika, oraz od tego, czy
uytkownik ma wiadomo generowania tej aktualizacji.
Istnieje kilka alternatywnych modeli publikowania powiadomie aplikacji. Jak ju wspomniaem, wielu programistów promuje swoje aplikacje, umieszczajc powiadomienia w strumieniach
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aktywnoci uytkownika, tak aby odpowiednie komunikaty byy prezentowane wszystkim
znajomym tego uytkownika. Programici stosujcy t metod s przekonani, e wicej powiadomie oznacza wiksz widoczno oferty. Przyjmijmy, e uytkownik ma zainstalowanych
co najmniej pi aplikacji, a kada z nich wysya maksymaln moliw liczb powiadomie,
które w dodatku s rozsyane do wszystkich znajomych tego uytkownika. Co bdzie, jeli
kontener oferuje mechanizm ukrywania wszystkich tego rodzaju powiadomie, aby zapobiec
zasypywaniu swojego strumienia aktywnoci natrtnymi ofertami? Okazuje si, e niemal
wszystkie kontenery obsugujce aplikacje spoecznociowe umoliwiaj ukrywanie tego rodzaju
powiadomie, zatem programici musz bardzo ostronie planowa dobór wiadomoci i czstotliwo ich wysyania. W takim przypadku naley rozway wybór bezporedniego lub
pasywnego publikowania powiadomie. Obie opcje maj swoje zalety i wady, które zostan
szczegóowo omówione w poniszych punktach.

Bezporednie publikowanie powiadomie aplikacji
Bezporednie publikowanie powiadomie aplikacji polega na umieszczaniu w strumieniu
aktywnoci komunikatów (aktualizacji) zalenie od czynnoci podejmowanych przez uytkownika, za jego wiedz i zgod. Uytkownik godzi si na ten model, akceptujc odpowiedni
opcj, korzystajc z funkcji oferowanych przez t aplikacj lub wybierajc jak form nagrody
lub wsparcia w ramach tej aplikacji.
Podstawowym argumentem na rzecz mechanizmu bezporedniego publikowania powiadomie jest to, e uytkownik wie o dziaaniach podejmowanych przez aplikacj w jego imieniu i — tym samym — mniejsze jest prawdopodobiestwo wyczenia (ukrycia) powiadomie wysyanych przez aplikacj (w konfiguracji kontenera lub samej aplikacji) lub wrcz
odinstalowania aplikacji z powodu utraty zaufania do jej dziaa. Utrzymanie relacji zaufania
pomidzy uytkownikiem a aplikacj jest bardzo wane, jeli wokó tej aplikacji ma by budowana szersza spoeczno . Programista powinien robi wszystko, aby uytkownik by przekonany o moliwoci korzystania z aplikacji bez obaw o zoliwe czy ryzykowne dziaania.
Najwiksz wad bezporedniego publikowania powiadomie aplikacji jest ograniczona liczba
generowanych aktualizacji. Jeli aplikacja nie do skutecznie zachca uytkownika do dziaa, które powoduj wysyanie powiadomie, wikszo uytkowników nie bdzie godzia
si na umieszczanie nowych elementów w swoich strumieniach aktywnoci, zatem przekaz
promujcy aplikacj nie bdzie trafia do ich znajomych. Uytkowników kontenera aplikacji
spoecznociowych bardzo szybko zniechca nadmiar powiadomie wysyanych do znajomych przez zainstalowan aplikacj. Poniewa wikszo kontenerów udostpnia funkcje
blokowania umieszczania takich powiadomie w strumieniu uytkownika, programista, który
w ten sposób chce promowa swoj aplikacj, musi stale mie na uwadze ryzyko przekroczenia akceptowanej liczby aktualizacji.
Aby ograniczy to ryzyko, naley dobrze zaplanowa , jakie zdarzenia w ramach aplikacji bd
stanowiy dobr okazj do jej promowania (zarówno z perspektywy uytkownika, którego
strumie aktywnoci zostanie uyty, jak i z punktu widzenia znajomych tego uytkownika,
którzy otrzymaj odpowiednie powiadomienia). Umieszczanie w strumieniu aktywnoci uytkownika zbyt duej liczby aktualizacji jest najkrótsz drog do cakowitego zablokowania
powiadomie generowanych przez t aplikacj. Powiadomienia naley umieszcza w strumieniu aktywnoci z umiarem.
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Bezporednie publikowanie powiadomie aplikacji polega na prezentowaniu zacht do dziaania, które przekonaj uytkownika do opublikowania aktualizacji aplikacji w jego strumieniu
aktywnoci:
<div id="msgNode"></div>
<div id="shareMsg">
Przeka znajomym, e zaktualizowae swój profil i zarobie 5 dolarów w walucie aplikacji!<br />
<button onclick="addActivity();">Publikuj</button>
</div>
<script type="text/javascript">
// generuje danie utworzenia nowego powiadomienia
function addActivity(){
osapi.activities.create({
userId: "@viewer",
activity: {
title: "Zaktualizowaem swój profil - kliknij, aby przeczyta o tych aktualizacjach",
url: "http://www.container.com/myapp"
}
}).execute(function(){
// powiadomienie zostao opublikowane — wywietla si komunikat o pomylnym zakoczeniu operacji
document.getElementById("msgNode").innerHTML = "Twoja wiadomo zostaa opublikowana";
document.getElementById("shareMsg").style.display = "none";
// kod dodajcy 5 dolarów waluty aplikacji do profilu uytkownika
});
}
</script>

Kompletny kod ródowy tego przykadu jest dostpny pod adresem ftp://ftp.helion.pl/
przyklady/prapse.zip.

Po rozoeniu tego przykadu na elementy skadowe atwo zauway , e uytkownik otrzyma komunikat tekstowy i przycisk z zacht do opublikowania informacji o aktualizacji
swojego profilu. Kliknicie przycisku Publikuj powoduje, e odpowiednie powiadomienie jest
umieszczane w jego strumieniu aktywnoci, a sam uytkownik otrzymuje potwierdzenie tej
aktualizacji.

Pasywne publikowanie powiadomie aplikacji
W przeciwiestwie do bezporedniego publikowania powiadomie pasywne publikowanie
aktualizacji polega na umieszczaniu komunikatów w strumieniu aktywnoci uytkownika
(i w jego imieniu) bez kadorazowego informowania i pytania o zgod tego uytkownika. Model
pasywnego publikowania powiadomie mona obserwowa w takich aplikacjach jak FourSquare czy Gowalla, które rozsyaj informacje o miejscu pobytu uytkownika za kadym razem,
gdy uytkownik loguje si w tych serwisach. Uytkownik co prawda ma wiadomo , e
aplikacja umieszcza w strumieniu aktywnoci odpowiednie powiadomienia w jego imieniu
(wczeniej wyrazi na to zgod), ale sam w aden sposób nie uczestniczy w procesie publikowania poszczególnych aktualizacji.
Ta metoda publikacji powiadomie ma swoje zalety i wady. Uytkownik formalnie zezwoli
aplikacji na publikowanie powiadomie w swoim imieniu, jednak programista aplikacji ma
woln rk w kwestii wykorzystania tej zgody. Najwiksz zalet tego modelu jest pewno ,
e okrelone czynnoci uytkownika spowoduj opublikowanie waciwych powiadomie
Pasywne i bezporednie publikowanie powiadomie aplikacji
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(w przeciwiestwie do modelu bezporedniej publikacji, gdzie jest wymagana kadorazowa
zgoda uytkownika). Oznacza to, e aplikacja dziaajca wedug tego modelu moe publikowa znacznie wicej aktualizacji w nadziei na dotarcie do wikszej liczby odbiorców.
Najwiksza zaleta tego modelu jest jednoczenie jego zasadnicz wad — ródem problemów
jest liczba powiadomie wysyanych w imieniu uytkownika bez jego kadorazowej zgody i bez
jego udziau w tym procesie. Takie dziaanie ma kilka negatywnych aspektów:
x Uytkownik musi z wyprzedzeniem wyrazi swoje zaufanie do aplikacji, aby umoliwi

jej dostp do swojego profilu spoecznociowego i podejmowanie dziaa w jego imieniu.
Naruszenie tej relacji zaufania poprzez wysyanie zbyt wielu aktualizacji moe spowodowa ukrycie wszystkich powiadomie, wycofanie zgody na publikacj aktualizacji w imieniu uytkownika lub wrcz cakowite odinstalowanie aplikacji.
x Istnieje wiele aplikacji publikujcych liczne aktualizacje w strumieniach aktywnoci swo-

ich uytkowników. Wszystkie te aktualizacje s widoczne dla znajomych tych uytkowników. Jeli aplikacja umieszcza w strumieniu aktywnoci uytkownika zbyt wiele aktualizacji, jego znajomi najprawdopodobniej ukryj powiadomienia generowane przez t
aplikacj lub wrcz j odinstaluj. Oznacza to, e zbyt dua liczba aktualizacji wie si
z ryzykiem utraty potencjalnej bazy uytkowników.
Warunkiem skutecznego publikowania powiadomie (niezalenie od wybranego modelu)
jest umiar. Nie naley naduywa zaufania uytkownika i wysya zbyt wielu aktualizacji —
w przeciwnym razie uytkownik bezpowrotnie straci zaufanie do aplikacji.
Zdarzeniem wywoujcym pasywn publikacj powiadomienia moe by prosta aktualizacja
profilu uytkownika, która powoduje umieszczenie odpowiedniego komunikatu w strumieniu
aktywnoci:
<!-- WSTAWI : elementy formularza niezbdne do aktualizacji profilu -->
Zaktualizuj swój profil
<button onclick="updateProfile();">Aktualizuj profil</button>
<script type="text/javascript">
// funkcja aktualizujca profil uytkownika
function updateProfile (){
// WSTAWI : skrypty generujce danie aktualizacji profilu uytkownika
// generuje danie publikacji powiadomienia o aktualizacji profilu
osapi.activities.create({
userId: "@viewer",
activity: {
title: "Zaktualizowaem swój profil - kliknij, aby przeczyta o tych aktualizacjach",
url: "http://www.container.com/myapp"
}
}).execute();
</script>

Kompletny kod ródowy tego przykadu jest dostpny pod adresem ftp://ftp.helion.pl/
przyklady/prapse.zip.

Powyszy przykad pod wieloma wzgldami przypomina kod pokazany przy okazji omawiania bezporedniego publikowania powiadomie. Jedyna rónica polega na tym, e doda-
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nie nowego powiadomienia jest teraz cile zwizane z aktualizacj profilu, a uytkownik nie
jest informowany o umieszczeniu nowego powiadomienia w strumieniu aktywnoci (nie jest
te pytany o zgod).
Przykadowa aplikacja udostpnia wiele pól formularza, za porednictwem którego uytkownik moe zaktualizowa swój profil. Po wprowadzeniu zmian uytkownik moe klikn
przycisk zapisujcy nowe ustawienia. Kliknicie tego przycisku powoduje wywoanie funkcji,
która wysya na serwer danie aktualizacji profilu. Po wysaniu tego dania odpowiednie
powiadomienie jest umieszczane w strumieniu aktywnoci uytkownika (w jego imieniu) bez
adnej informacji czy ostrzeenia dla samego uytkownika.

Zrównowaone publikowanie powiadomie
Jednym ze sposobów wykorzystania zalet obu modeli (bezporedniego i pasywnego publikowania powiadomie) i jednoczenie unikania ich wad jest próba zintegrowania obu rozwiza w ramach mechanizmu zrównowaonego publikowania powiadomie. Proponowana
technika, jeli jest prawidowo stosowana, pozwala zagwarantowa publikacj okrelonej liczby
powiadomie w zwizku z dziaaniami uytkownika, przy jednoczesnym zachowaniu relacji
zaufania czcej aplikacj i tego uytkownika.
Technika zrównowaonego publikowania powiadomie bazuje na kilku podstawowych zaoeniach. Programista powinien zacz od stosowania modelu pasywnego publikowania powiadomie i na podstawie zebranych dowiadcze okreli , które czynnoci uytkownika powinny
powodowa publikowanie aktualizacji. Jeli powiadomienia publikowane w tym trybie s
skojarzone z czstymi czynnociami, aplikacja zasypie strumie aktywnoci uytkownika (bez
jego wiedzy) mnóstwem komunikatów. Pasywne publikowanie powiadomie naley stosowa
tylko dla najwaniejszych dziaa, jak wykonanie przez uytkownika czasochonnego zadania, uzyskanie rzadkiej odznaki czy wprowadzenie istotnych zmian w jego profilu lub treci
aplikacji. Takie rozwizanie pozwala jednoczenie zagwarantowa promocj pewnej liczby
zdarze i wyeliminowa ryzyko zmonopolizowania strumienia aktywnoci uytkownika.
Dla wszystkich pozostaych zdarze, które powinny powodowa umieszczanie komunikatów w strumieniu aktywnoci, naley stosowa technik bezporedniej publikacji powiadomie. Powiadomienia publikowane w tym trybie mog dotyczy zaprosze, prób o pomoc
lub okrelon tre kierowanych do znajomych, udostpniania znajomym treci aplikacji itp.
Zachty do dziaania mog by bardziej kuszce, jeli zawieraj informacje o korzyciach
wynikajcych ze zgody na publikacj aktualizacji — moe to by zastrzyk wirtualnej gotówki
lub dostp do rozmaitych ulepsze.
Rozsdne gospodarowanie aktualizacjami i utrzymanie relacji zaufania czcej aplikacj
z uytkownikiem moe bardzo uatwi budowanie bogatej bazy promocji aplikacji przy uyciu
strumienia aktywnoci. W idealnych warunkach to uytkownicy bd promowali aplikacj
wród swoich znajomych, publikujc powiadomienia dotyczce wykonywanych przez siebie
czynnoci.
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Generowanie da AJAX i da dostpu
do danych zewntrznych
W trakcie normalnego funkcjonowania programu programista czsto staje przed koniecznoci
modyfikacji kodu aplikacji lub rozszerzenia róde danych serwera (na przykad bazy danych)
o now tre . Aby uproci to zadanie, specyfikacja OpenSocial definiuje metody obiektu http
dostpne za porednictwem standardowej biblioteki JavaScriptu.
Programici mog uywa tej metody do generowania da REST (GET, PUT, POST i DELETE)
pomidzy aplikacj a serwerem w celu zmodyfikowania stanu dziaajcego systemu bez wpywu
na doznania uytkowników.
Do generowania tych da su nastpujce metody obiektu osapi.http:
x osapi.http.get(url, parametry)
x osapi.http.put(url, parametry)
x osapi.http.post(url, parametry)
x osapi.http.delete(url, parametry)

Oprócz adresu URL, na który ma zosta wysane danie http, na wejciu wymienionych metod
mona dodatkowo przekazywa wiele rónych parametrów. Dostpne parametry opisano
w tabeli 6.2.
Tabela 6.2. Parametry da obiektu http
Parametr

Opis

authz (acuch)

Metoda autoryzacji uywana podczas wysyania danych na serwer. Parametr
moe mie warto none (domylnie), signed lub oauth.

body (acuch)

Stosowane tylko dla da PUT i POST. Dane wysyane na serwer w ramach dania.

format (acuch)

Format zwracanych danych. Parametr moe mie warto json (domylnie)
lub text.

headers (acuch lub tablica acuchów)

Opcjonalne nagówki wysyane wraz z daniem danych.

oauth_service_name (acuch)

Element service w specyfikacji gadetu, który ma zosta uyty w tym daniu.
Domyln wartoci tego parametru jest acuch pusty ("").

oauth_token_name (acuch)

Token standardu OAuth stosowany w tym daniu. Domyln wartoci tego
parametru jest acuch pusty ("").

oauth_request_token (acuch)

Token wstpnie zaakceptowany przez dostawc (dla treci bdcej przedmiotem
dania).

oauth_request_token_secret (acuch)

Tajny klucz skojarzony z tokenem request_token.

oauth_use_token (acuch)

Okrela, czy w daniu naley uy tokenu standardu OAuth. Parametr moe
mie warto always, if_available lub never.

refreshInterval (liczba cakowita)

Okres, w którym kontener moe przechowywa zwrócone dane w swojej pamici
podrcznej.

sign_owner (warto logiczna)

Okrela, czy danie powinno by autoryzowane (podpisane) i czy ma obejmowa
identyfikator waciciela. Parametr domylnie ma warto true.

sign_viewer (warto logiczna)

Okrela, czy danie powinno by autoryzowane (podpisane) i czy ma obejmowa
identyfikator biecego uytkownika. Parametr domylnie ma warto true.
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Znaczna cz da dotyczcych danych, które nie wymagaj zabezpiecze, obejmuje zaledwie kilka z opisanych parametrów, w tym format, body (w przypadku da POST i PUT) oraz
refreshInterval (w celu poprawienia wydajnoci).
Parametry authz, sign_* oraz oauth_* stosuje si w sytuacji, gdy danie danych wymaga zabezpieczenia i gdy odbiorca musi potwierdzi tosamo nadawcy tego dania.

Generowanie standardowych da dostpu do danych
Jeli budowany serwis wymaga bezpiecznego przesyania danych, dostp do zdecydowanej
wikszoci tych danych bdzie si odbywa za porednictwem standardowych da serwera
RESTful. Do generowania tych standardowych da suy wywoanie osapi.http.metoda, gdzie
sowo metoda naley zastpi typem dania, czyli get, put, post lub delete.
Poniewa omawiane rozwizania wymagaj stosowania funkcji biblioteki osapi jzyka JavaScript, naley doda wyraenie Require, aby byo moliwe korzystanie z metod generowania
da. Po udostpnieniu wspomnianych metod mona przystpi do utworzenia praktycznego przykadu, który bdzie pobiera dane z zewntrznego róda i wywietla uzyskan
w ten sposób tre w oknie aplikacji.
Poniszy przykad kodu generuje danie GET wysyane do serwisu Flickr przy uyciu jzyka
YQL (od ang. Yahoo! Query Language). danie zwraca fotografie pasujce do wyszukiwanego
sowa Montreal. Otrzymane wyniki s nastpnie przetwarzane — kade zdjcie jest otaczane
znacznikami <img> i wywietlane w ramach okna aplikacji:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Module>
<ModulePrefs title=" danie GET do serwisu Flickr za pomoc
<Require feature="osapi"/>
</ModulePrefs>
<Content type="html" view="canvas">
<![CDATA[
<div id="imgContainer"></div>

jzyka YQL">

<script type="text/javascript">
// Wywoanie zwrotne dla dania GET
function requestCallback(response){
var photolist = response.content.query.results.photo, html = "";
// przeszukuje w ptli kolejne obrazy i tworzy znaczniki <img>
for (var i in photolist){
if (photolist.hasOwnProperty(i)){
html += "<img src='http://farm" + photolist[i].farm +
".static.flickr.com/" + photolist[i].server +
"/" + photolist[i].id +
"_" + photolist[i].secret +
".jpg' alt='" + photolist[i].title +"' /><br />";
document.getElementById('imgContainer').innerHTML = html;
}
}
}
// generuje danie GET
var url = "http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20flickr.photos.
´search%20where%20text%3D%22Montreal%22&format=json";
osapi.http.get({
"href": url,
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"format": "json"
}).execute(requestCallback);
</script>
]]>
</Content>
</Module>

Kompletny kod ródowy tego przykadu jest dostpny pod adresem ftp://ftp.helion.pl/
przyklady/prapse.zip.

W pierwszym kroku zdefiniowano specyfikacj gadetu niezbdn do uruchomienia tego
przykadu, w szczególnoci element Require dla biblioteki osapi (w ramach elementu ModulePrefs).
W kolejnym kroku utworzono sekcj Content wywietlajc widok kanwy aplikacji.
Waciwe wykonywanie programu rozpoczyna si w dolnej czci sekcji Content. Zdefiniowano tam adres URL, na który zostanie wysane danie (w tym przypadku uyto adresu
usugi YQL z acuchem wyszukiwania dla serwisu Flickr). Bezporednio potem wywoano
metod our osapi.http.get(...), aby zainicjowa to danie. Na wejciu tej metody przekazano
wspomniany adres URL (za porednictwem parametru href) i okrelono, e oczekiwanym wynikiem tego dania jest obiekt JSON. Ostatnim elementem tej czci kodu jest wysanie dania
za pomoc metody execute(...). Na wejciu tej metody przekazano referencj do funkcji wywoania zwrotnego, która ma zosta wykonana po zwróceniu odpowiedzi dla dania.
Po zakoczeniu przetwarzania dania nastpuje wywoanie funkcji requestCallback, która
otrzymuje na wejciu (za porednictwem parametru) obiekt odpowiedzi. Dalsza cz kodu
odpowiada za przetworzenie otrzymanych wartoci — uyta ptla for przeszukuje poszczególne obiekty na licie.
Dla kadej fotografii znalezionej na licie jest generowany fragment kodu jzyka HTML ze
znacznikami <img> i odwoaniem do odpowiedniego adresu URL w ramach serwisu Flickr. Po
wygenerowaniu treci w formacie HTML dla wszystkich obrazów gotowy acuch jest umieszczany w wle div skonfigurowanym na pocztku sekcji Content.

Umieszczanie treci w daniach danych
W niektórych przypadkach wraz z daniem naley wysa na serwer okrelon tre . danie
moe dotyczy na przykad umieszczenia na serwerze nowych ustawie konfiguracyjnych
uytkownika, czyli aktualizacji rekordu tego uytkownika w bazie danych:
<label for="user"></label>
<input type="text" name="user" id="user" /><br />
<label for="pass"></label>
<input type="hidden" name="pass" id="pass" />
<button onclick="updateRecord();">Aktualizuj dane uytkownika</button>
<div id="response"></div>
<script type="text/javascript">
function updateRecord(){
// ustawia adres URL i wysyane dane
var url = "http://www.mysite.com/updateUser.php";
var postData = "user=" +
encodeURIComponent(document.getElementById("user").value) + "&pass=" +
encodeURIComponent(document.getElementById("pass").value);
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// wysya obiekt danych pod wskazany adres URL (danie POST)
osapi.http.post({
"href": url,
"body": postData,
"format": "text"
}).execute(function(response){
document.getElementById("response").innerHTML = "Wysano dane";
});
}
</script>

Kompletny kod ródowy tego przykadu jest dostpny pod adresem ftp://ftp.helion.pl/
przyklady/prapse.zip.

W ramach dania POST umieszczono kod jzyka znaczników, aby umoliwi uytkownikowi podanie nazwy i hasa. Obie wartoci reprezentuj informacje, które zostan przekazane
na serwer w celu zaktualizowania rekordu uytkownika. W powyszym kodzie zdefiniowano
te wze div, w którym bdzie wywietlane potwierdzenie wysania dania. Kliknicie przycisku przez uytkownika spowoduje wywoanie funkcji updateRecord().
W ciele funkcji updateRecord() ustawiono adres URL, na który zostanie wysane danie, oraz
wygenerowano pary klucz-warto dania POST na podstawie pól z danymi wejciowymi.
Kolejne pary oddzielono znakiem &.
I wreszcie przedstawiony kod generuje danie POST protokou HTTP za pomoc metody osapi.
´http.post(...) otrzymujcej na wejciu adres URL, format i dane, które maj zosta wysane
w ramach tego dania. Metoda execute() generuje danie i wywouje funkcj zwrotn po
jego przetworzeniu. Funkcja zwrotna umieszcza w wle div prosty komunikat o pomylnym
przebiegu operacji.

Uywanie autoryzowanych da do zabezpieczania pocze
W przypadku standardowych da protokou HTTP wysyanych za porednictwem aplikacji korzystajcej z metod obiektu osapi.http to kontener peni funkcj porednika i przekazuje
bezporednio na serwer wszystkie parametry doczone do dania. W tym modelu kontener
w aden sposób nie modyfikuje przekazywanych parametrów (patrz rysunek 6.2).

Rysunek 6.2. Uytkownik generujcy danie do zewntrznego serwisu internetowego za porednictwem
kontenera bez autoryzacji OAuth
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W przypadku pobierania danych z zewntrznego róda, które nie wymaga stosowania zabezpiecze ani weryfikacji tosamoci uytkownika, opisany powyej model (z niezabezpieczonym
transferem danych) w zupenoci wystarczy.
Warto jednak przeanalizowa nieco inny scenariusz generowania dania. Przypu my, e
zamiast pobiera przypadkowe, niewraliwe dane, generujemy danie POST, aby zaktualizowa na serwerze dane uytkownika. Wszystkie parametry przekazywane na serwer, w tym
identyfikator uytkownika, s ustawiane w kodzie samej aplikacji. Poniewa danie nie jest
w aden sposób zabezpieczone, kady uytkownik moe odczyta te dane za pomoc Firebuga
lub tak zmodyfikowa danie, aby zmieni lub uzyska informacje o innym uytkowniku.
Na rysunku 6.3 pokazano danie wysane na serwer, które sprawia wraenie w peni poprawnego, mimo e w rzeczywistoci przekazuje kontrol nad danymi uytkownika innemu, nieuprawnionemu uytkownikowi.

Rysunek 6.3. Zoliwy uytkownik generuje danie do zewntrznego serwisu, skutecznie podszywajc si
pod innego uytkownika (wskutek braku autoryzacji OAuth)

Wanie takim przypadkom mona zapobiec, stosujc autoryzowane dania, które mona
generowa za pomoc metod obiektu osapi.http standardu OpenSocial. Autoryzowane (podpisane) dania umoliwiaj programistom przekazywanie parametrów pomidzy aplikacj
a serwerem, jednak w tym przypadku kontener aplikacji jest nieporównanie bardziej aktywny.
Kontener, do którego trafia autoryzowane danie (patrz rysunek 6.4), sprawdza tosamo
uytkownika wystpujcego w roli nadawcy i docza do dania odpowiedni identyfikator.
Oprócz tego identyfikatora kontener dodaje do dania zaszyfrowany skrót, który umoliwia
weryfikacj poprawnoci identyfikatora przez niezalen, zewntrzn usug.

Rysunek 6.4. Uytkownik generujcy danie do zewntrznego serwisu internetowego za porednictwem
kontenera z wykorzystaniem autoryzacji OAuth
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Dodatkowa weryfikacja oznacza, e atak polegajcy na próbie sfaszowania tosamoci uytkownika i wysania na serwer danych uwierzytelniajcych innego uytkownika zakoczy si
niepowodzeniem, poniewa sfaszowane dane i tak zostan nadpisane przez dane uwierzytelniajce waciwego uytkownika. Jeli dane uytkownika zostan potwierdzone, w ramach
dania mona dodatkowo przekaza takie parametry jak identyfikator biecego uytkownika i waciciela czy identyfikator aplikacji (patrz rysunek 6.5).

Rysunek 6.5. Zoliwy uytkownik generuje danie do zewntrznego serwisu, ale nie moe skutecznie
podszywa si pod innego uytkownika z powodu zastosowania mechanizmu autoryzacji OAuth

W przypadku wygenerowania autoryzowanego (podpisanego) dania serwer docelowy
zawsze otrzymuje nastpujce parametry:
opensocial_owner_id

Unikatowy identyfikator waciciela aplikacji.
opensocial_app_url

Peny adres URL aplikacji, która wygenerowaa dane danie.
Poza wymienionymi powyej wymaganymi parametrami kontenery mog te wysya dodatkowe informacje uatwiajce weryfikacj, w tym:
opensocial_viewer_id

Unikatowy identyfikator biecego uytkownika aplikacji.
opensocial_instance_id

Okrela, czy kontener powinien obsugiwa wiele instancji tej samej aplikacji. Za porednictwem tego parametru naley przekaza identyfikator instancji aplikacji wysyajcej dane
danie. Pomidzy parametrami opensocial_instance_id i opensocial_app_url mona wskaza
instancj konkretnej aplikacji dziaajcej w kontenerze.
opensocial_app_id

Unikatowy identyfikator aplikacji. Ten parametr suy przede wszystkim zachowaniu
zgodnoci wstecz z wersj 0.7 specyfikacji OpenSocial.
xoauth_public_key

Klucz publiczny uyty do podpisania danego dania. Jeli kontener nie stosuje kluczy
publicznych do podpisywania da lub jeeli wykorzystuje alternatywne metody przekazywania kluczy w ramach da, ten parametr mona pomin .
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Oprócz wymienionych powyej parametrów na serwer mona dodatkowo wysya dane
uwierzytelniajce standardu OAuth umoliwiajce weryfikacj autoryzowanych da. Do tej
grupy parametrów nale:
x oauth_consumer_key
x oauth_nonce
x oauth_signature
x oauth_signature_method
x oauth_timestamp
x oauth_token

Samo wygenerowanie podpisanego (autoryzowanego) dania nie gwarantuje penej ochrony
przed manipulacjami. Serwer docelowy dania musi jeszcze wykona dodatkowe kroki zwizane z weryfikacj autoryzowanego dania, aby potwierdzi poprawno nadesanych danych.

Generowanie autoryzowanego dania
Utworzenie podpisanego (autoryzowanego) dania wymaga poczenia standardowej skadni
da, któr stosowano ju we wczeniejszych przykadach, z parametrem authz:
// generuje podpisane danie GET protokou HTTP
osapi.http.get({
'href' : 'http://www.mysite.com/editUser.php',
'format' : 'json',
'authz' : 'signed'
}).execute(callback);

W ramach tego dania GET zdefiniowano adres URL, na który ma zosta wysane podpisane
danie, wskazano format danych i — co najwaniejsze — okrelono, e danie ma by podpisane (parametr authz). Powyszy kod generuje wic podpisane danie GET protokou HTTP.

Weryfikacja podpisanego dania po stronie serwera
Jak ju wspomniaem, samo wygenerowanie i wysanie podpisanego dania na serwer nie wystarczy do zagwarantowania poprawnoci tego dania. Zoliwy uytkownik moe podj prób
faszowania take autoryzowanych da. Do weryfikacji podpisanych da pod ktem pochodzenia z waciwego róda programista moe wykorzysta podpis standardu OAuth.
Weryfikacja da przy uyciu tego mechanizmu bdzie wymagaa kilku dodatkowych
elementów:
x Biblioteki OAuth (dostpnej na stronie http://code.google.com/p/oauth/) niezbdnej do wery-

fikacji da po stronie serwera. W tym przykadzie bdzie stosowana biblioteka PHP
OAuth 1.0 Rev A (dostpna pod adresem http://oauth.googlecode.com/svn/code/php/).
x Jeli kontener stosuje metod weryfikacji na bazie certyfikatu klucza publicznego, bdzie

potrzebny odpowiedni certyfikat. List certyfikatów z kluczami publicznymi dla wielu
rónych kontenerów oraz adresy usug sprawdzania tych certyfikatów mona znale na
stronie https://opensocialresources.appspot.com/certificates/. Wspomniany serwis naley jednak
traktowa wycznie jako pomocnicze ródo, poniewa jego tre nie jest aktualizowana
ani aprobowana przez twórców kontenerów. Aby zintegrowa najlepsze mechanizmy
zabezpiecze, naley zapozna si z dokumentacj kontenera i znale najbardziej aktualny certyfikat klucza publicznego.
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Weryfikacja podpisanego dania skada si z dwóch kroków. Po pierwsze, w kodzie po
stronie klienta naley odpowiednio przygotowa podpisane danie na potrzeby skryptu po
stronie serwera. Nastpnie trzeba przetworzy parametry przesane do skryptu po stronie
serwera i sprawdzi ich poprawno za pomoc elementów biblioteki OAuth. Cay ten dwuetapowy proces zosta omówiony poniej.

Generowanie podpisanego dania w kodzie JavaScriptu
Wygenerowanie podpisanego dania w warstwie kodu jzyka JavaScript (w ramach sekcji
Content specyfikacji gadetu) spowoduje przekazanie danych uwierzytelniajcych biblioteki
OAuth, kontenera i uytkownika w celu sprawdzenia poprawnoci dania po stronie serwera.
Wygenerowanie takiego dania sprowadza si do utworzenia podpisanego dania osapi.
´http.get adresowanego do skryptu po stronie serwera (podobnie jak w podpunkcie „Generowanie autoryzowanego dania” we wczeniejszej czci tego podrozdziau):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Module>
<ModulePrefs title="Weryfikacja podpisanego  dania AJAX">
<Require feature="opensocial-0.9"/>
<Require feature="osapi"/>
</ModulePrefs>
<Content type="html" view="canvas">
<![CDATA[
<div id="validationResponse"></div>
<script type="text/javascript">
function dataCallback(response){
document.getElementById("validationResponse").innerHTML =
" danie zweryfikowane jako: " + response.data.validation;
}
osapi.http.get({
"href" : "http://www.mysite.com/validate.php",
"format" : "text",
"authz" : "signed"
}).execute(dataCallback);
</script>
]]>
</Content>
</Module>

Kompletny kod ródowy tego przykadu jest dostpny pod adresem ftp://ftp.helion.pl/
przyklady/prapse.zip.

Sam gadet zawiera wyraenia Require dla dania osapi.http.get(...) i sekcj Content niezbdn do wykonywania tych skryptów. We wspomnianej sekcji Content umieszczono wze div,
w którym bdzie wywietlany komunikat o wyniku weryfikacji (komunikat bdzie generowany
przez funkcj wywoania zwrotnego oraz przez wywoanie zwrotne samego dania protokou HTTP). W aplikacji produkcyjnej naleaoby sprawdza komunikat i odpowiednio obsugiwa komunikat odesany przez serwer w kodzie skryptu. Jeli odpowied serwera jest prawidowa i obejmuje nowy kod jzyka znaczników, mona wstawi ten kod na stronie. Jeeli
jednak odpowied jest nieprawidowa, naley wywietli stosowny komunikat o braku moliwoci realizacji dania (przynajmniej w danej chwili).
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Wywoanie metody osapi.http.get(...), które ma miejsce po wspomnianym wywoaniu zwrotnym, generuje podpisane danie GET do skryptu po stronie serwera.

Weryfikacja podpisanego dania po stronie serwera
(algorytm RSA-SHA1 z certyfikatem klucza publicznego)
danie przekazywane (za porednictwem odpowiedniej warstwy kontenera) do skryptu po
stronie serwera — w tym przypadku funkcj skryptu peni plik http://www.mysite.com/validate.
php — powinno obejmowa wszystkie parametry niezbdne do weryfikacji, czyli dane uwierzytelniajce kontenera, uytkownika i biblioteki OAuth.
Wiele popularnych kontenerów aplikacji spoecznociowych stosuje certyfikaty z kluczami
publicznymi do weryfikacji da przy uyciu algorytmu RSA-SHA1. W poniszym przykadzie danie zostanie sprawdzone z wykorzystaniem jednego z takich certyfikatów.
Jeli kontener nie stosuje certyfikatów z kluczami publicznymi do weryfikacji da
lub jeeli programista woli uy algorytmu HMAC-SHA1 zamiast RSA-SHA1, naley
wygenerowa klucz tajny na poziomie kontenera i wykorzysta ten klucz w miejsce
certyfikatu klucza publicznego.
<?php
require_once("OAuth.php");
class buildSignatureMethod extends OAuthSignatureMethod_RSA_SHA1 {
public function fetch_public_cert(&$request) {
return file_get_contents("http://www.fmodules.com/public080813.crt");
}
}
// konstruuje danie na podstawie parametrów POST i GET
$request = OAuthRequest::from_request(null, null, array_merge($_GET, $_POST));
// tworzy now metod podpisu na podstawie utworzonej klasy i certyfikatu klucza publicznego
$signature_method = new buildSignatureMethod();
// sprawdza podpis
@$signature_valid = $signature_method->check_signature($request, null, null, $_GET
["oauth_signature"]);
$response = array();
if ($signature_valid) {
// sprawdza podpisane danie i wysya komunikat o pomylnej weryfikacji
$response['validation'] = "valid";
} else {
// sprawdza podpisane danie i wysya komunikat o niepowodzeniu weryfikacji
$response['validation'] = "invalid";
}
// wywietla obiekt odpowiedzi
print(json_encode($response));
?>

Kompletny kod ródowy tego przykadu jest dostpny pod adresem ftp://ftp.helion.pl/
przyklady/prapse.zip.
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Wyraenie require_once(...) na pocztku tego przykadu wskazuje plik biblioteki OAuth,
który pobrano wczeniej ze strony http://oauth.googlecode.com/svn/code/php/.
Warto na pocztku zwróci uwag na skrypt weryfikacji w postaci klasy buildSignatureMethod.
Wspomniana klasa rozszerza klas OAuthSignatureMethod_RSA_SHA1 zdefiniowan w pliku OAuth.php
i zawiera zaledwie jedn funkcj odpowiedzialn za pobranie i zwrócenie zawartoci pliku
certyfikatu klucza publicznego. Danych zawartych w tym pliku nie naley pobiera za kadym razem, gdy jakie podpisane danie wymaga weryfikacji. Naley raczej doda te dane
do pamici podrcznej kluczy indeksowanej wedug wielu parametrów przekazywanych do
skryptu po stronie serwera. Zawarto tej pamici powinna by aktualizowana tylko w przypadku zmiany wspomnianych wartoci. Przekazywane parametry obejmuj:
x xoauth_signature_publickey
x oauth_consumer_key
x oauth_signature_method

W kolejnym kroku skonstruowano nowy obiekt dania OAuth na podstawie parametrów
GET i POST przesanych w ramach dania protokou HTTP. Przekazane wartoci obejmuj parametry standardu OAuth i kontenera doczone do dania przez skrypt poredniczcy, który
wygenerowa to danie na poziomie kontenera. Obiekt dania OAuth zostanie uyty do
weryfikacji przekazanego podpisu. Za pomoc klasy uzyskujcej certyfikat klucza publicznego
mona zbudowa nowy podpis (na podstawie tego certyfikatu).
Metoda check_signature(...) jest wywoywana w celu sprawdzenia przekazanego podpisu
i zapisania wyniku weryfikacji. Zalenie od efektu weryfikacji skrypt zapisuje komunikat o sukcesie bd niepowodzeniu i odsya do skryptu po stronie klienta obiekt odpowiedzi w formacie JSON.

Weryfikacja podpisanego dania po stronie serwera (algorytm HMAC-SHA1)
Jeli certyfikat klucza publicznego jest niedostpny dla kontenera, w którym dziaa aplikacja,
mona zastosowa alternatywny model weryfikacji podpisanych da po stronie serwera.
Zamiast algorytmu RSA-SHA1 naley wówczas uy algorytmu HMAC-SHA1.
Zamiast posugiwa si certyfikatem klucza publicznego w roli metody weryfikacji dania,
programista moe wygenerowa nowy obiekt dania OAuth na podstawie danych przesanych
w ramach podpisanego dania:
<?php
require_once("OAuth.php");
$key = "TUTAJ NALE Y ZDEFINIOWA KLUCZ";
$secret = "TUTAJ NALE Y ZDEFINIOWA KLUCZ";
// Konstruuje nowy obiekt dania na podstawie biecego dania
$request = OAuthRequest::from_request(null, null, $_REQUEST);
$consumer = new OAuthConsumer($key, $secret, null);
// inicjalizuje metod podpisu
$sig_method = new OAuthSignatureMethod_HMAC_SHA1();
// sprawdza przekazany podpis OAuth
$signature = $_GET['oauth_signature'];
$valid_sig = $sig_method->check_signature(
$request,
$consumer,
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null,
$signature
);
// sprawdza, czy podpis zosta prawidowo zweryfikowany
if (!$valid_sig) {
// NIEPRAWIDOWY PODPIS — naley wygenerowa odpowiedni komunikat o bdzie
} else{
// PRAWIDOWY PODPIS — program moe kontynuowa dziaanie
}
?>

Kompletny kod ródowy tego przykadu jest dostpny pod adresem ftp://ftp.helion.pl/
przyklady/prapse.zip.

Podobnie jak w poprzednim przykadzie, powyszy kod zaczyna si od doczenia biblioteki
OAuth jzyka PHP (dostpnej na stronie http://oauth.googlecode.com/svn/code/php/). Dziki temu
mona utworzy wasny obiekt dania OAuth i obiekt odbiorcy (tzw. konsumenta), po czym
sprawdzi przekazany podpis. Oprócz wspomnianej biblioteki w kodzie doczono odbiorc
dania OAuth (obiekt odbiorcy dania OAuth zostanie skonstruowany na podstawie zmiennych reprezentujcych klucze).
W kolejnym kroku naley skonstruowa obiekty dania OAuth i jego odbiorcy. W tym celu
wywoujemy najpierw metod OAuthRequest::from_request(...), aby zbudowa obiekt dania. Za porednictwem pierwszych dwóch parametrów przekazano warto null, poniewa
w tym przypadku wspomniane parametry nie s wymagane. Parametry te reprezentuj odpowiednio metod protokou HTTP i adres URL. Za porednictwem trzeciego parametru przekazano obiekt $_REQUEST zawierajcy wszystkie informacje na temat dania OAuth, które s
niezbdne do skonstruowania nowego obiektu. W kolejnym kroku utworzono nowy obiekt
OAuthConsumer, przekazujc na wejciu konstruktora klucz OAuth i klucz tajny. Trzecim parametrem tej metody jest adres URL wywoania zwrotnego dla procesu OAuth (w tym przypadku
przekazano warto null).
Kolejnym niezbdnym krokiem jest utworzenie nowego obiektu podpisu za pomoc wywoania
konstruktora OAuthSignatureMethod_HMAC_SHA1(). Dziki temu bdzie moliwe porównywanie
podpisu reprezentowanego przez ten obiekt z podpisem przekazanym w ramach autoryzowanego zdarzenia — na tej podstawie mona stwierdzi , czy drugi podpis jest prawidowy.
Kolejny blok kodu rozpoczyna si od odczytania podpisu OAuth przekazanego w ramach
autoryzowanego dania. Po odczytaniu tego podpisu nowy obiekt jest uywany do wywoania metody check_signature(...). Na wejciu tej metody (w roli listy parametrów) s przekazywane: obiekt dania OAuth i obiekt odbiorcy OAuth, warto tokenu (w tym przypadku
jest niepotrzebna, std uyta warto null) i wreszcie podpis przekazany w ramach dania
i bdcy przedmiotem porównania.
Po wykonaniu wszystkich tych zada mona wreszcie uy zwróconej wartoci do sprawdzenia, czy weryfikacja podpisu przebiega pomylnie (tj. czy podpis przekazany w ramach
dania by poprawny). Jeli tak, program moe kontynuowa przetwarzanie podpisanego dania. Jeli nie, kod powinien wywietli komunikat o bdzie.

220

_

Rozdzia 6. Aktywno uytkowników, publikowanie powiadomie aplikacji i danie danych w kontenerze OpenSocial

Kup książkę

Poleć książkę

Budowanie kompletnego gadetu
Kompletny kod ródowy tego przykadu jest dostpny pod adresem ftp://ftp.helion.pl/
przyklady/prapse.zip.

Skoro dysponujemy ju wiedz niezbdn do praktycznego stosowania funkcji spoecznociowych gadetu, warto wykorzysta zdobyte umiejtnoci i opracowa prosty gadet. Gadet
opracowany w tym podrozdziale bdzie wywietla strumie aktywnoci znajomych biecego
uytkownika i zdjcia przypisane do ich profili oraz udostpnia uytkownikowi metod dodajc nowe powiadomienie do jego strumienia.
Naley najpierw przygotowa kod znaczników nowego gadetu. W tym przykadzie bdzie
potrzebna tylko lekka biblioteka osapi jzyka JavaScript, zatem naley j doda w budowanej
specyfikacji. Programista musi te zdefiniowa widok, w którym bdzie adowany wze Content:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Module>
<ModulePrefs title="Przykad dla rozdziau 6."
description="Wywietla uzyskane informacje spoecznociowe i formularz dodawania aktualizacji">
<Require feature="opensocial-0.9"/>
<Require feature="osapi" />
</ModulePrefs>
<Content type="html" view="canvas">
<![CDATA[
<!-- tre widoku -->
]]>
</Content>
</Module>

Naley teraz umieci w wle Content odpowiednie style i kod jzyka znaczników. Na potrzeby
tego przykadu zostan uyte style rozmieszczajce elementy na stronie oraz ustawiajce
czcionk, kolory i odstpy. Kod jzyka znaczników zbuduje kontener podzielony na dwie
kolumny. Lewa kolumna bdzie zawieraa ostatnie aktualizacje dotyczce znajomych uytkownika; prawa kolumna bdzie wywietlaa obrazy profili dwunastu sporód tych znajomych.
Pod zdjciami znajduje si formularz, w którym uytkownik moe wpisa tytu, opis i adres URL
przeznaczone do opublikowania w strumieniu aktywnoci:
<style type="text/css">
div#gadget{ font:11px arial,helvetica,sans-serif; }
div#gadget div.header{ background-color:#858585;
color:#fff; font-weight:bold;
font-size:12px;
padding:5px;
margin:5px; }
div#gadget div#railRight{ width:360px;
float:right;
border:1px solid #858585;
margin:0 0 15px 15px;
padding:10px;
background-color:#eaeaea; }
div#gadget div#railRight div#friendLinks img{ border:0;
margin:5px;
width:50px;
height:50px; }
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div#gadget
div#gadget
div#gadget
div#gadget

div#railRight form{ margin:10px 5px; }
div#railRight form label{ font-weight:bold; }
div#railRight form input{ width:300px; }
div#updates{ margin-left:5px;
margin-right:390px; }
div#gadget div#updates div.header{ margin:0; }
</style>
<div id="gadget">
<div id="railRight">
<div class="header">Pozostae profile</div>
<div id="friendLinks"></div>
<div class="header">Wylij powiadomienie do znajomych</div>
<form name="addActivity" onSubmit="return false;">
<label for="title">Tytu:</label><br />
<input type="text" name="title" id="title" /><br />
<label for="description">Opis:</label><br />
<input type="text" name="description" id="description" /><br />
<label for="url">Adres URL:</label><br />
<input type="text" name="url" id="url" /><br /><br />
<button onclick="socialController.addActivity();">Dodaj aktualizacj</button>
</form>
</div>
<div id="updates">
<div class="header">Powiadomienia od Twoich znajomych</div>
<div id="updateContent"></div>
</div>
</div>

Ostatnim skadnikiem tego gadetu jest warstwa kodu jzyka JavaScript. Sekcja skryptu obejmuje trzy funkcje odpowiedzialne za obsug pobierania i ustawiania danych spoecznociowych
gadetu. Wspomniane funkcje s stosowane w roli konstruktorów róde danych spoecznociowych i mechanizmów promocji danych aplikacji wród znajomych biecego uytkownika:
<script type="text/javascript">
var socialController = {
// uzyskuje zdjcia (obrazy) przypisane do profili znajomych
fetchProfile: function(insertID){
// generuje danie GET dotyczce profili dwunastu znajomych uytkownika
osapi.people.get({userId: "@viewer",
groupId: "@friends",
count: 12}).execute(function(result){
var friends = result.list;
var html = '';
// dla kadego znalezionego znajomego wywietla obraz bdcy linkiem do odpowiedniego profilu
for (var i = 0; i < friends.length; i++){
html += "<a href='" + friends[i].profileUrl + "'><img src='"
+ friends[i].thumbnailUrl + "' /></a>";
}
document.getElementById(insertID).innerHTML = html;
});
},
// uzyskuje strumie aktualizacji dla znajomych
fetchUpdates: function(insertID){
// generuje danie GET dotyczce strumieni aktywnoci trzydziestu znajomych uytkownika
osapi.activities.get({userId: "@viewer",
groupId: "@friends",
count: 30}).execute(function(result){
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var activities = result.list; var html = '';
// dla kadej czynnoci tworzy tytu bdcy linkiem do jej róda
for (var i = 0; i < activities.length; i++){
html += "<p><a href='" + activities[i].url + "'>"
+ activities[i].title + "</a><br /></p>";
}
document.getElementById(insertID).innerHTML = html;
});
},
// umieszcza nowe powiadomienie w strumieniu aktywnoci biecego uytkownika
addActivity: function(){
osapi.activities.create({userId: "@viewer", groupId: "@self",
activity: {
title: document.getElementById("title").value,
body: document.getElementById("description").value,
url: document.getElementById("url").value
}
}).execute();
}
};
// inicjalizuje dania danych
socialController.fetchProfile("friendLinks");
socialController.fetchUpdates("updateContent");
</script>

Funkcja fetchProfile() uzyskuje adresy URL i zdjcia przypisane do profili znajomych biecego uytkownika. Pobrane informacje s nastpnie uywane do utworzenia zbioru znaczników
obrazów, które s umieszczane w kodzie jzyka HTML gadetu.
Funkcja fetchUpdates() pobiera aktualizacje ze strumieni aktywnoci znajomych uytkownika,
tworzy kod jzyka znaczników z tytuami w formie linków, po czym wstawia gotowy kod
HTML-a do lewej kolumny aplikacji. Ostatnia funkcja, nazwana addActivity(), dodaje nowe
powiadomienie do strumienia aktywnoci uytkownika (po wpisaniu tytuu, opisu i adresu
URL w prawej kolumnie).
Dwa ostatnie wiersze tego bloku kodu JavaScriptu wywouj funkcje pobierajce dane spoecznociowe i wypeniajce widok aplikacji (w czasie jej adowania). Podczas adowania
gadetu zostan wywietlone wszystkie elementy spoecznociowe zdefiniowane w wzach div
(patrz rysunek 6.6).
Opisana aplikacja zawiera kilka podstawowych funkcji spoecznociowych, które mona
z powodzeniem wykorzystywa do promocji wasnych aplikacji i dostosowywania ich dziaania do potrzeb uytkowników. Wystarczy zastosowa cho by cz sporód zaproponowanych
rozwiza, aby lepiej odczytywa preferencje uytkowników, sprowokowa ich do promowania aplikacji w naszym imieniu i uwzgldni w aplikacji wykaz znajomych uytkownika
w ramach serwisu spoecznociowego.

Budowanie kompletnego gadetu
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Rysunek 6.6. Przykadowy gadet dla rozdziau 6. ilustrujcy sposoby operowania na strumieniu aktywnoci
i profilach spoecznociowych
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