
 

Co to jest Google Glass? 

Google Glass to komputer, który nosisz na twarzy. Podobnie jak wiele współczesnych komputerów ma 

baterię, procesor, pamięć RAM, pamięć wieczną, WiFi, Bluetooth, panel dotykowy i ekran.  

 

To, co sprawia, że Google Glass jest innowacyjne, to nie technologia znajdująca się w środku - to 

współczynnik kształtu. Po raz pierwszy osoba może nosić komputer, który przedstawia jej informacje 

bez użycia rąk, gdy chodzą, wykonując codzienne życie. W porównaniu z innymi dzisiejszymi 

technologiami jest na uboczu. Jak na ironię, ponieważ jest włączony przez cały czas, może też 

przeszkadzać. Oprogramowanie działające w Google Glass, Glassware, również musi być na uboczu, 

aby było użyteczne. Szkło powinno przewidywać potrzeby użytkowników i dostarczać im odpowiednich 

do kontekstu, aktualnych, zwięzłych i praktycznych informacji. Gdy Glassware działa w ten sposób, 

użytkownicy będą chcieli włączyć się do swojego codziennego życia. Google Glass może wyświetlać 

tekst, obrazy i wideo na małym ekranie, który znajduje się poza zasięgiem wzroku użytkownika. Szklany 

ekran pozostaje włączony przez kilka sekund, aby umożliwić użytkownikowi zapoznanie się z treścią i 

wybranie jej do interakcji. Następnie wyłącza ekran, aby oszczędzać baterię i nie być apodyktycznym. 

Używam Google Glass od kilku miesięcy i odkryłem, że jest wiele rzeczy, które można wygodnie robić 

w Google Glass bez użycia rąk, takich jak rozmowy telefoniczne, SMS-y, robienie notatek i 

odnajdywanie drogi nowe miasto za pomocą GPS. Google ma wspaniały dokument wyjaśniający, jak 

działa Google Glass i jak użytkownicy korzystają z jego treści :  

https://developers.google.com/glass/design/ui/index.php 

 

Skonfiguruj swóje Google Glass 

Przygotuj środowisko do pracy dla siebie. 

https://developers.google.com/glass/design/ui/index.php


Twoje środowisko programowania to wirtualny komputer, z którym możesz wchodzić w interakcje w 

taki sam sposób, jak z prawdziwym serwerem w Internecie. Po zainstalowaniu VirtualBox będziesz 

chciał pobrać i zainstalować Ubuntu jako system operacyjny w VirtualBox:  

Serwer Ubuntu : http://www.ubuntu.com/download/server 

Ubuntu to oparty na Linuksie system operacyjny, który umożliwia łatwą konfigurację serwera LAMP. 

Będziemy używać środowiska Linux / Apache / MySQL / PHP (LAMP) do pisania Google Glassware, 

które będzie komunikować się z Google Mirror API. Zarządzanie własną instalacją LAMP może być 

skomplikowanym przedsięwzięciem, wykraczającym poza zakres tej książki. Dostępnych jest wiele 

zasobów. Jeśli masz już serwer, ufam, że wiesz już, jak nim zarządzać. Ale jeśli tego nie robisz i nigdy z 

nim nie pracowałeś, mogę polecić pobranie następującego bezpłatnego oprogramowania:  Apache, 

MySQL, PHP  

Instalując LAMP za pośrednictwem Ubuntu Server, będziesz mieć większość tego, czego potrzebujesz, 

aby rozpocząć hosting witryny PHP. Aby uruchomić skrypty PHP w swojej witrynie, kopiujesz je do 

swojego katalogu głównego, co prawdopodobnie: / var / www /. Następnie możesz przeglądać swoją 

witrynę przy użyciu publicznego adresu serwera lub nazwy domeny, na przykład: http://24.24.98.129 

VirtualBox PHP-CLI 

https: //www.virtualbox .org / 

VirtualBox umożliwia zainstalowanie drugiego systemu operacyjnego na wirtualnym komputerze. W 

ten sposób, jeśli używasz systemu Windows na swoim komputerze stacjonarnym, możesz zainstalować 

Linuksa w aplikacji demo na końcu tej książki. Aby go uruchomić, musisz zainstalować plik binarny PHP 

wiersza poleceń, php-cli na serwerze Ubuntu.  

$ sudo apt-get install php5-cli 

cURL 

cURL to narzędzie do tworzenia i wykonywania żądań HTTP POST do witryny internetowej bez 

przeglądarki. Jest to krytyczne narzędzie do komunikacji z Google Mirror API za pomocą PHP. Musisz 

zainstalować wtyczkę cURL PHP $ sudo apt-get install php5-curl 

PHPMyAdmin 

PHPMyAdmin to poręczne narzędzie do administrowania danymi MySQL z poziomu przeglądarki 

internetowej. Możesz pobrać PHPMyAdmin z:  

http://www.phpmyadmin.net<br><br> 

Wyodrębnij skompresowany folder do głównego folderu internetowego, edytuj plik config.inc.php, 

aby PHP mogło uwierzytelnić się w bazie danych MySQL za pomocą nazwy użytkownika i hasła MySQL, 

a następnie skieruj przeglądarkę na folder PHPMyAdmin w swojej witrynie, na przykład:  

http://24.24.98.129/phpmyadmin/ 

Zaloguj się, a będziesz mógł wykonywać ładne instrukcje SQL, tworzyć bazy danych, tabele i nie tylko.  

Przełącz Glass w tryb debugowania 

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji, takich jak udostępnianie ekranu, musisz włączyć tryb 

debugowania w Google Glass. Możesz to zrobić, wykonując następujące kroki: 



1) Dotknij, aby wywołać menu 

Przełącz Glass w tryb debugowania 

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji, takich jak udostępnianie ekranu, musisz włączyć tryb 

debugowania w Google Glass. Możesz to zrobić, wykonując następujące kroki: 

1) Dotknij, aby wywołać menu 

 

 

 

 

 

 

2) Przesuń palcem do tyłu, aby uzyskać dostęp do menu ustawień 



 

 

3) Stuknij, aby wejść do zestawu ustawień 

 



 

 

4) Przesuń dwukrotnie do przodu, aby wyświetlić ekran „Informacje o urządzeniu” 

 

 

 

5) Stuknij, aby wywołać menu czynności 



 

 

6) Przesuń palcem do akcji „Włącz debugowanie” 

 



 

 

7) Stuknij, aby aktywować tryb debugowania 

 

 

 

Programowanie dla Google Glass 



Ponieważ Glass nakłada informacje poza zasięg wzroku użytkownika, pozostaje włączony tylko przez 

chwilę i ma tak ograniczoną interakcję, Google zaleca pięć zasad dobrego projektowania Glassware:  

1. Design for Glass: Glass to nowa, rewolucyjna technologia z całkowicie nowymi zastosowaniami. Nie 

próbuj przenosić oprogramowania stacjonarnego lub mobilnego do Glass. Zamiast tego stwórz nowe 

wrażenia dla użytkowników, które pozwolą błyszczeć Twojemu Szkło Chociaż programowanie w 

Google Glass można wykonać w środowisku Linux / Apache / PHP / MySQL, należy zdać sobie sprawę, 

że przypadki użycia Glass są bardzo różne od zastosowań internetowych i mobilnych.   

W tradycyjnej aplikacji internetowej lub aplikacji mobilnej użytkownik ma praktycznie nieograniczoną 

żywotność baterii, czas skupienia i mechanizmy wprowadzania za pomocą myszy, klawiatur, ekranów 

dotykowych i innych. Jednak w Google Glass jest bardzo ograniczona bateria, bardzo mały ekran i 

niezwykle ograniczone mechanizmy wprowadzania danych przez użytkownika - tylko kliknij i przesuń. 

Z założenia Glass ma umożliwiać użytkownikom podejmowanie szybkich działań w wyniku dostarczenia 

im zwięzłych, istotnych informacji w przeciwieństwie do długotrwałej interakcji między użytkownikiem 

a Glass, na przykład tego, co masz z komputerem, tabletem, lub smartfon.  

2. Nie wchodź w drogę: Glass zostało zaprojektowane tak, aby nie przeszkadzało użytkownikowi, gdy 

się nim nie zajmuje. Szkło powinno zachowywać się w ten sam sposób. Naczynia szklane powinny 

wzmacniać, a nie odwracać uwagę od otaczającego świata.  

3. Dbaj o trafność: Glass zostało zaprojektowane, aby zwiększyć dotychczasowe wrażenia. Najbardziej 

przydatne będą wyroby szklane odpowiednie do aktualnej lokalizacji, czasu, zachowania użytkownika 

i sytuacji 

4. Unikaj nieoczekiwanego: Użytkownicy będą niezadowoleni lub zdezorientowani, jeśli otrzymają 

aktualizacje Osi czasu o nietypowych godzinach lub zostaną wysłane Karty Osi Czasu niezwiązane z ich 

przeznaczeniem. Bądź na bieżąco z tym, co robi Twoje szkło i uważaj, aby wysyłać karty osi czasu, gdy 

są one istotne i mile widziane.  

5. Buduj dla ludzi: Glass nie jest wciągającym doświadczeniem. Pozwala ludziom na szybkie działanie, 

a następnie kontynuowanie tego, co robią. Twój Glass powinien umożliwić użytkownikom szybkie 

wykonanie tych czynności i mieć pewność, że Twoje Szkło zajmie się resztą. Dobrym przykładem 

Glassware, które dobrze wdraża te zasady, jest Evernote, które pozwala użytkownikowi szybko 

sporządzić notatkę głosową lub udostępnić zawartość osi czasu (zdjęcie lub kartę osi czasu wysłane z 

innego Glassware) do Evernote. Notatka zostanie przesłana i będzie później dostępna za 

pośrednictwem telefonu użytkownika lub przeglądarki internetowej. < 

Zaimplementujemy te zasady w dalszej części, kiedy będziemy programować Google Glassware, Joke-

A-Day. W Joke-A-Day codzienny żart jest wysyłany do użytkownika w ciągu dnia. Użytkownik czyta go i 

może „polubić” żart.  

 

 

 

 

Screencast Twojego Glass 



Możesz wyświetlić ekran Glass na swoim komputerze za pomocą narzędzia o nazwie Android Screen 

Monitor. Może to być przydatne do zademonstrowania innym osobom, co użytkownik Glass widzi w 

dokumentacji lub podczas prezentacji. Aby to zrobić, musisz 

1) Przełączyć Glass w tryb debugowania 

Ten temat omówiono w poprzedniej sekcji 

2) Pobrać Android Developer Tools 

Android Developer Tools to pakiet dla programistów, który umożliwia programistom tworzenie 

aplikacji na urządzeniach Google Glass i Android. Umożliwia również komunikację komputera i 

urządzenia z systemem Android, co jest potrzebne, aby ułatwić udostępnianie ekranu. Pobierz Android 

Developer Tools (ADT) dla swojego systemu operacyjnego pod adresem: 

http://developer.android.com/sdk/index.html 

Rozpakuj plik narzędzi programistycznych na swoim komputerze i zapamiętaj, gdzie znajduje się ten 

rozpakowany folder.  

Używam komputera Mac, więc mój rozpakowany folder ADT to: <br> 

~ / Downloads / android-developer-tools-maco sx /<br> 

1. Przełącz Glass w tryb debugowania 

2. Pobierz Android Developer Tools 

3. Pobierz Android Screen Monit lub  

4. Uruchom Android Screen Monitor 

3) Pobierz Android Screen Monitor 

Android Screen monitor to program Java, który został opracowany dla screencast z urządzenia z 

systemem Android. Pozwala nam zobaczyć ekran Google Glass na naszym pulpicie.  Android Screen 

Monitor (ASM) to Java JAR do pobrania z: https://code.google.com/p/android-screen-monitor 

Rozpakuj ten plik i przenieś go do podfolderu platform-tools w folderze ADT który rozpakowałeś 

wcześniej, np. ~ / Downloads / android-developer-tools-macosx / platformtools / 

Teraz powinieneś mieć zarówno plik asm.jar, jak i plik require d, adb w tym samym folderze. 

4) Uruchom monitor ekranu Android 

Podłącz Google Glass do komputera za pomocą kabla USB. Otwórz terminal lub wiersz poleceń i przejdź 

do pobranego folderu, np. 

$ cd ~ / Downloads / android-developer-tools-macosx / platform-tools / 

W systemach Mac, Linux i BSD musisz wydać polecenie, które poinformuje system, aby przeszukał 

bieżący folder roboczy w poszukiwaniu plików binarnych, umożliwiając Javie znalezienie pliku 

binarnego adb w bieżącym folderze roboczym: 

$ PATH = $ PATH :. 

Teraz możesz uruchomić Android Screen Monitor: 

$ java -jar asm.jar 



Pojawi się okno dialogowe z pytaniem, którym urządzeniem z Androidem chcesz udostępniać ekrany 

 

Wybierz urządzenie z Androidem, które chcesz udostępnić, i kliknij „OK”. Na pulpicie zobaczysz ekran 

Google Glass 

 

Przetestuj Glassware bez Glass 

Jeśli nie masz Google Glass, nadal możesz przetestować swoje Glass.  Google oferuje plac zabaw dla 

programistów, który pozwala przetestować interakcje osi czasu z usługą: 



https://developers.google.com/glass/tools-downloads/playground<br> 

Aby korzystać z Developer Playground, musisz zarejestrować klienta OAuth2, aby uzyskać  identyfikator 

klienta OAuth2. Dowiesz się, jak to zrobić w sekcji REGISTER YOUR GLASSWARE. Program Developer 

Playground zawiera również edytor HTML i CSS do testowania projektów interfejsu użytkownika, a 

także sugestie dotyczące szablonów z przykładowym kodem. Korzystanie z Developer Playground nie 

oznacza, że rozumiesz działanie Google Glass. Aby naprawdę zrozumieć, czego doświadcza i potrzebuje 

użytkownik Glass, a tym samym, aby zrozumieć, co składa się na skuteczne Glassware, musisz 

przetestować Glassware na prawdziwym Google Glass 

Rozmowa z Google Mirror 

Otwórz drzwi do swojego pierwszego Glassware 

Wprowadzenie do OAuth2 jest częściowo zdeterminowane przez interfejsy API, które udostępnia 

serwer OAuth2 - w tym przypadku przez Google Mirror API. 

• Użytkownik przyznaje Twojemu Glassware dostęp do swojej osi czasu 

• Serwer OAuth2 kieruje przeglądarkę do identyfikatora URI wywołania zwrotnego w naszej witrynie 

internetowej. 

• Twoja witryna internetowa potwierdza uwierzytelnianie za kulisami za pomocą POST do serwera 

OAuth2 

• Serwer OAuth2 potwierdza uwierzytelnienie. 

Google używa OAuth2 do uwierzytelniania użytkowników. W rezultacie wszystkie Glassware muszą 

obsługiwać uwierzytelnianie OAu2th. 

OAuth2 to otwarty standard uwierzytelniania aplikacji typu klient / serwer. 

OAuth2 służy do uwierzytelniania kont użytkowników na Twitterze, Facebooku, Google i innych 

usługach internetowych. 

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ataków typu Cross Site Scripting (XSS) na Serwery OAuth2, 

większość serwerów wymaga od programistów zarejestrowania aplikacji klienckich. 

Proces uwierzytelniania OAuth2 wygląda następująco: 

• Portal internetowy do Twojego Glassware kieruje użytkownika do serwera Google OAuth2. 

• Serwer OAuth2 prosi użytkownika o pozwolenie na udzielenie dostępu do niektórych jego danych. 

Tutaj serwer OAuth2 wyświetli nazwę Twojego Glassware i ikonę, a także uprawnienia wymagane od 

użytkownika. 

Aby utworzyć oprogramowanie Glassware, które uwierzytelnia się na serwerze OAuth2 firmy Google, 

należy zarejestrować nazwę i ikonę Glassware w Google oraz włączyć moduł Google Mirror API. 

Aby utworzyć oprogramowanie Glassware, które uwierzytelnia się na serwerze OAuth2 firmy Google, 

należy zarejestrować nazwę i ikonę Glassware w Google oraz włączyć moduł Google Mirror API. 

Aby utworzyć oprogramowanie Glassware, które uwierzytelnia się na serwerze Google OAuth2, 

zarejestruj nazwę i ikonę Glassware w Google i włącz Google Mirror API. 



W celu dokonania wyrobów szklanych, które uwierzytelnia serwer OAuth2 Google, musisz 

zarejestrować nazwę szkła i ikonę z Google i włączyć moduł API Google lustro. 

Aby zrobić Glassware, które uwierzytelnia serwer Google OAuth2, należy zarejestrować nazwę i ikonę 

szkła w Google oraz włączyć moduł Google Mirror API. 

 Wszystko to jest opisane w następnej sekcji. W przypadku Google Glass, gdy użytkownik przyzna 

swojemu Glassware dostęp do swojego konta, może uzyskać dostęp do portalu internetowego dla 

Państwa Glassware, a Państwa Glassware ma nieograniczony dostęp do przyznanych mu szczegółów 

swojego konta. 

 

Zarejestruj swój Glassware 

Przed zaprogramowaniem Glassware należy najpierw zarejestrować swoje Glassware na serwerze 

Google OAuth2 i włączyć moduł Google Mirror API. 

Zaloguj się do serwera interfejsów API Google 

Zacznij od przejścia do konsoli Goole APIs: http://code.google.com/apis/console 

Jeśli nie masz jeszcze konta Google, utwórz je teraz. W przeciwnym razie zaloguj się do konsoli 

interfejsów API. Powinieneś zobaczyć piargi, które wyglądają tak: 

 

Kliknij przycisk „Utwórz projekt”. Wypełnisz formularz, aby nazwać swój projekt, w naszym przykładzie 

„Przykładowy projekt”: 



 

Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z konsoli interfejsów API Google, musisz skonfigurować kod 

weryfikacyjny SMS, aby utworzyć nowy projekt. Po utworzeniu nowego projektu zobaczysz go na liście: 

 

Włącz Google Mirror API 

Kliknij swój projekt i kliknij menu „APIs and auth” po lewej stronie. 

Zostaniesz przeniesiony do listy interfejsów API udostępnianych przez Google. Każde API umożliwia 

programowanie w unikalnej funkcjonalności. W naszym przypadku musimy włączyć „Google Mirror 

API”. Google Mirror API to internetowy interfejs API, którego Google używa do przekazywania danych 

do sprzętu Google Glass. 

Znajdź i włącz Goog le Mirror API: 



 

Zarejestruj swoje Gassware 

Kliknij szary element menu „Credentials” w lewej części strony. Zostaniesz przeniesiony na stronę 

umożliwiającą utworzenie identyfikatora klienta OAuth 2.0. 

 

 

Kliknij przycisk „Utwórz nowy identyfikator klienta”. Pojawi się okno dialogowe z pytaniem o szczegóły 

Twojego klienta OAuth2: 



 

Na swoje  potrzeby utworzysz „aplikację internetową” i wypełnisz pozostałe szczegóły. 

Google wygeneruje ciąg identyfikacyjny klienta dla Twojego Glassware. 

Autoryzowane źródła JavaScript 

To jest lista domen lub subdomen, które mogą wysyłać żądania z Twojego Glassware do serwera 

Google OAuth2. W naszym przykładzie umieścimy 

http://www.example.com 

Autoryzowane przekierowanie URI 

To jest identyfikator URI, którego Google będzie używać do przekazywania przeglądarki podczas 

drugiego etapu procesu uwierzytelniania OAuth2. W naszym przykładzie umieścimy 

https://www.example.com/oauth2callback 

W aplikacjach klienckich OAuth2 należy zawsze używać bezpiecznego protokołu HTTPS, ponieważ 

tokeny uwierzytelniania są wysyłane w postaci zwykłego tekstu i mogą zostać przechwycone przez 

osobę trzecią, jeśli nie zostaną zaszyfrowane. Kliknij przycisk „Utwórz identyfikator klienta”, aby 

kontynuować. Otrzymasz tabelę zawierającą szczegółowe ustawienia protokołu OAuth2 dla Twojego 

Glassware, w tym identyfikator klienta i sekret klienta. 



 

Po zarejestrowaniu klienta OAuth2 możesz wprowadzić informacje dotyczące marki, które będą 

wyświetlane na ekranie akceptacji OAuth2. Ekran akceptacji jest wyświetlany użytkownikowi, gdy 

użytkownik jest już zalogowany, ale najpierw próbuje zasubskrybować Twoje Glassware. To wygląda 

tak: 

 

Wyświetli logo i nazwę Twojego Glassware, a także zakres danych, do których Glassware chce, aby 

użytkownik zezwolił na dostęp do Glassware. Aby móc korzystać z Glassware, użytkownik musi 

upoważnić Glassware do dostępu do swoich danych. W kolejnych sekcjach dowiesz się więcej o 

zakresach. Aby zarejestrować informacje o marce dla Twojego Glassware, musisz najpierw przesłać 

ikonę max 120x60 px, która będzie reprezentować Twoje Glassware: 

 

Po powrocie do konsoli programisty Google i wypełnieniu formularza „Ekran zgody”: 



 

Zapisz zmiany i możesz rozpocząć programowanie logowania OAuth2 przez Google. Należy pamiętać, 

że nazwa Państwa Szkło nie może zawierać słów „Szkło”, „Szkło”, „Szkło” ani „Aplikacja”. Podany 

przykład „Przykładowe szkło” jest po prostu symbolem zastępczym dla prawdziwego tytułu Szkło. 

Zaprogramuj uwierzytelnianie OAuth2 

Użyjemy identyfikatora klienta, tajnego klucza klienta i identyfikatora URI przekierowania, aby 

utworzyć aplikację do logowania OAuth2 Glassware do publikowania treści, udostępniania kontaktów 

i otrzymywania powiadomień od użytkowników. Gdy użytkownik loguje się w portalu internetowym 

dla Twojego Glassware, Twoja witryna musi przekierować go na adres URL Google z parametrami 

zapytania, które identyfikują Twoją aplikację kliencką OAuth2 i zakres uprawnień, do których 

użytkownik ma udzielić Ci dostępu: 

https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?response_type= 

code & client_id = YOUR_CLIENT_ID & redirect_uri = YOUR_APP_REDI 

RECT_URI & scope = REQUESTED_APP_SCOPE 

Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę internetową hostowaną na serwerze Google OAuth2 z 

prośbą o pozwolenie na udzielenie dostępu do Twojego Glassware. 

Złóż żądanie OAuth2 

Aby zainicjować uwierzytelnianie OAuth2, Twoja aplikacja internetowa musi poprosić serwer Google 

OAuth2 o poproszenie użytkownika o przyznanie Twojemu Glassware dostępu do zakresów jego 

danych. Zakresy danych to adresy URL reprezentujące zestawy danych, do których Twoje Szkło będzie 

miało dostęp. W większości tej książki Twoje wyroby szklane będą wymagały dostępu do zakresu 

„glass.timeline”: https://www.googleapis.com/auth/glass.timeline Ten zakres reprezentuje zdolność 

Twojego Glassware do uzyskiwania dostępu do części osi czasu jego subskrybenta Glass, która 

umożliwia Ci to, abyś przekazał serwerowi OAuth2 swój identyfikator klienta OAuth2, identyfikator URI 



przekierowania oraz zakres danych, do których użytkownik ma udostępniać. W naszym przykładzie 

zakres będzie obejmował oś czasu Glass: 

https://www.googleapis.com/auth/glass.timeline 

<? 

// f eed these parameters into the OAuth2 server $query_params = array( 

'response_type' => ‘code’, // always “code” 'client_id' => $oauth2_client_id, 

'redirect_uri' => $oauth2_redirect, 'scope' => 

' 

https://www.googleapis.com/auth/glass.timeline' 

); 

// build the forward URI $forward_url = 

$oauth2_server_url.'?'.http_build_query($ query_params); 

// forward the user to the login screen header(“Location: “.$forwardURL); ? 

> 

Obsługuj wywołanie zwrotne 

Gdy użytkownik nada Twojemu Glassware autoryzację do swoich danych, serwer Google OAuth2 

przekazuje je do Redirect URI, części portalu internetowego dla Twojego Glassware: 

https://example.com/oauth2callback?code=SERVER_GENERATED_AUTH_CODE 

Ten kod jest ważny do potwierdzenia, że zarówno Twoje Szkło, jak i użytkownik, który przyznał dostęp 

do swojego konta, są autentyczni. 

Potwierdź token OAuth2 

Identyfikator URI wywołania zwrotnego w portalu internetowym dla Twojego Glassware musi 

następnie wysłać żądanie POST do serwera OAuth2, sprawdzając dane, które zostały do niego wysłane. 

Serwer OAuth2 odpowie tokenem dostępu, którego można użyć do uzyskania dostępu do danych 

użytkownika przez pewien czas. 

POST https://accounts.google.com/o/oauth2/token 

code=SERVER_GENERATED_AUTH_CODE& 

client_id=YOUR_CLIENT_ID& 

client_secret=YOUR_CLIENT_S ECRET& 

redirect_uri=http://example.com/oauth2callb ack& 

grant_type=authorization_code 

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, serwer OAuth2 odpowie ciągiem JSON zawierającym access_token: 

{ 

"a ccess_token" : "<GENERATED_ACCESS_TOKEN>", "token_type" : 



"Bearer", 

"expires_ in" : 3598, 

"id_token" : "<exces sively long id token>" 

} 

W przeciwnym razie serwer OAuth2 odpowie ciągiem JSON zawierającym informacje o błędzie. Należy 

to obsłużyć za pomocą żądania cURL, ponieważ POST do serwera OAuth2 jest przetwarzany z poziomu 

wywołania zwrotnego OAuth2. 

<? 

// This page should have been requested with a “code” 

if(isset($_GET['code'])) { 

// try to get an access toke n 

$code = $_GET['code']; 

$url = 

' 

https://accounts.google.com/o/oauth2/token' 

; // our POST data to send back to the OAuth server // for an access token 

$params = array( 

"code" => $code, 

"client_id" => $oa uth2_client_id, 

"client_secret" => $oauth2_secret, 

"redirect_uri" => $oauth2_redirect , 

"grant_type" => "authorization_cod e" 

); 

$ch = curl_init( $url ); 

// we don’t want to see the incoming headers curl_setopt( $ch, 

CURLOPT_HEADER, false ); // We want to retrieve the JSON coming back 

curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true ); 

settings.php 

$response = curl_exec( $ch ); <? 

// settings.php 

// output the server’s response, // including the access_token echo( $response 

); 



// google oauth2 settings 

$settings['oauth2']['oauth2_client_id'] = 

'YOURCLIENTID.apps.googleusercontent.com'; 

?> $settings['oauth2']['oauth2_secret'] = 'YOURCLIENTSECRET'; 

Zobaczmy, jak to zrobić za pomocą MVC: 

$settings['oauth2']['oauth2_redirect'] = 'https://example.com/oauth2callback'; 

Setup 

Aby ułatwić ten proces, utwórzmy następującą strukturę folderów na naszym serwerze internetowym, 

na przykład folder główny example.com: 

classes/ 

Google_OAuth2.class.php 

Google_OAuth2_Token.class.php 

HttpPost.class.php 

index.php 

oauth2callback/ 

index.php 

settings.php 

Konfiguracja 

Edytuj settings.php, aby zawierał informacje z klienta Google dla aplikacji internetowych: 

?> 

Requesting Access from OAuth Server 

index.php will forward the user to the O Auth2 server 

(https://accounts.google.com/o/oauth2/auth): 

index.php 

<? 

// i ndex.php 

require_once ('settings.php'); 

$oauth2_server_url = 

'https://accounts.googl e.com/o/oauth2/auth' 

; 

$query_params = array( 



'response_type' => ‘code ’, 

'client_id' => $settings[‘oa uth2’][‘oauth2_client_id’], 

'redirect_uri' => $settings[‘oauth2’][‘$oauth2_redirect’], 

'scope' => 

'https://ww w.googleapis.com/auth/glass.timeline' ); 

$forward_url = $oauth2_server_url . '?' . http_build_query($query_params); 

header('Location: ' . $forward_url); ?> 

Tutaj przekazujemy nasz identyfikator klienta i nasz adres URI przekierowania z settings.php, a także 

informujemy serwer OAuth2, że chcemy kodu autoryzacji jako typ odpowiedzi i że zakres danych, o 

które prosimy, to możliwość wysłania do Szklana oś czasu. Kiedy uruchamiamy tę stronę 

(http://example.com), zostaniemy przekierowani na stronę, która wygląda następująco: 

 

Ponieważ nie skończyliśmy pisać procesu uwierzytelniania, udzielenie dostępu do aplikacji nie 

przyniesie jeszcze nic ekscytującego. 

Klasy 

Zanim będziemy mogli wykonać jakiekolwiek uwierzytelnienie w wywołaniu zwrotnym, musimy 

powiedzieć PHP, jak wysyłać żądania POST. Jeśli nie masz zainstalowanego cURL i modułu cURL PHP, 

nadszedł czas, aby to zrobić. Jeśli nie jesteś pewien, możesz się tego dowiedzieć, tworząc na serwerze 

plik php, który czyta „<? Php phpinfo ()?>”, A następnie wyszukując na wynikowej stronie internetowej 

słowo „curl” Jeśli masz zainstalowane te dwie rzeczy, możesz utwórz plik HttpPost.class.php: 

classes/HttpPost.class.php 

<?php 

// class es/HttpPost.class.php 

/** 



* This class sends and receives HTTP data to a web server 

* It us es cURL to transmit HTTP headers and POST to the server 

* then retrieve the result from the server 

*/ 

cla ss HttpPost { 

public $url; 

public $head ers; 

public $postStrin g; 

public $postParame ters; 

public $getString; 

public $getParame ters; 

public $httpResponse; 

/** 

* close the curl connection */ 

public function __destruct() { curl_close($this->ch); 

} 

/** 

* Set the HTTP headers 

* 

* @param $headers an array of headers */ 

public function setHeaders( $headers ) { $this->headers = $headers; 

curl_setopt( $this->ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers ); 

} 

/** 

* A dd the get parameters 

*/ 

public function addGetParameter($key, $value) { $this- 

>getParameters[$key] = $value; $this->setGetData($this->getParameters); 

} 

public $ch; 

/** 



* Use cURL to send data to a web server */ 

public function __construct($url) { 

$this->url = $url; 

$this->ch = curl_i nit( $this->url ); curl_setopt( $this->ch, 

CURLOPT_FOLLOWLOCATION, false ); 

curl_setopt( $this->ch, CURLOPT_HEADER, false ); 

curl_setopt( $this->ch, CURLOPT_RETURNTRANSF ER, true ); 

} 

/* * 

* S et the GET query string 

* 

* @param $getString an url encoded string */ 

public function setRawGetData( $getString ) { $this->getString = 

$getString; curl_setopt( $this->ch, CURLOPT_URL, $this->url . '?' . $this- 

>getString ); 

} 

/** 

* Set the GET data for the request * 

* @param $params an associative ar ray of POST 

parameters 

*/ 

public function setGetData( $params ) { 

$this->getString = http_build_query($params); 

// http_build_query encodes URLs, which break s POST data 

$this->setRawGetData( http_build_query( $params ) ); 

} 

/** 

* A dd the post parameters 

*/ 

public function addPostParameter($key, $value) { $this- 

>postParameters[$key] = $value; $this->setPostData($this 



>postParameters); 

} 

public function delete() { 

curl_setopt( $this->ch, CU RLOPT_CUSTOMREQUEST, 

"DELETE" ); 

$this->execute (); 

} 

public function put() { 

curl_setopt( $this->ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "PUT" ); 

$this->execute(); 

} 

public function get() { 

curl_setopt( $this->ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET" ); 

/** 

* Set the POST field 

* 

* @param $postString an url encoded string */ 

public function setRawPostData( $postString ) { $this->postString = 

$postString; curl_setopt( $this->ch, CURLOPT_POST, true ); 

curl_s etopt( $this->ch, CURLOPT_POST 

FIELDS, $this->postString ); 

} 

$ this->execute(); } 

public function pos t() { $this->execute(); } 

/** 

* send the HTTP request to the server 

*/ 

public function execute() { 

$this->httpResponse = curl _exec( $this->ch ); 

} 

/** 



* Set the POST data for the request * 

* @param $params an associative arra y of POST parameters 

*/ 

public function setPostData( $params ) { 

$this->postString = http_build_query($params); 

// http_build_query encodes URLs, which breaks POST data 

$this->setRawPostData( urldecode(http_build_query( $param s )) ); 

} 

} 

?> 

Ta klasa mówi PHP, jak utworzyć i wysłać żądanie POST do innej witryny bez wyraźnych instrukcji 

przeglądarki. Klasa Google_OAuth2 tworzy adres URL, który przekierowuje użytkownika do strony 

logowania OAuth2 w Google. Korzystając z klasy, musisz powiedzieć, które zakresy chcesz, aby Twój 

użytkownik autoryzował. Każdy zakres zapewnia dostęp do innych danych użytkownika. 

classes/Google_OAuth2.class.php 

<?php 

// class es/Google_OAuth2.class.php 

require_once('HttpPost.class.php'); 

/** 

* Authenticate with the Google servers using OAuth2 * 

https://accounts.google.com/o/oauth2/auth * 

*/ 

class Google_OAuth2 { 

const URL = 

'https://accoun ts.google.com/o/oauth2/auth'; public $authenticated = false; 

// these variables will be encoded into a GET query public $response_type = 

"code", 

// access_type=offline so we can talk to // OAuth2 at a later time 

$access_type = "offline", 

$client_id, 

$redirect_u ri; 

public $scopes = array(); 



/** 

* ad d a URL OAuth2 scope to the scope list. * @param $scope the URL 

string for an OAuth2 scope */ 

public function addScope($scope) { 

// replace a scope if it already exists if ($index = array_search($scope, 

$this>scopes) !== false) { 

$this->scopes[$index] = $scope; } else { 

$this->scopes[] = $scope; 

} 

} 

/* * 

* ad d multiple URL OAuth2 scopes to the scope list * 

* @param $scopes the array of URL strings for OAuth 2 scopes 

*/ 

public function addScopes($scopes) { 

foreach ($scopes as $scope) { 

$this->addScope($scope); 

} 

} 

/** 

* make the OAuth2 login request. * This is done by forwarding the user * to a login screen 

*/ 

public function authenticate() { 

$scope = implode(" ", $this->sc opes); 

$query_params = array( 

'response_type' => $this ->response_type, 

'access_type' => 'offline', 

'client_id' => $this->clien t_id, 

'redirect_uri' => $this->redirec t_uri, 

'scope' => $scope 

); 



$forward_url = self::URL . '?' . http_build_query($query_params); 

header('Location: ' . $forward_url); } 

} 

?> 

Klasa tokena Google_OAuth2 przetwarza przychodzące uwierzytelnianie od Google, w tym 

access_token i token_type, które są wymagane do komunikowania się z osią czasu Glass i uzyskiwania 

dostępu do danych użytkownika Glass. 

classes/Google_OAuth2_Token.class.php 

<?php 

// classes/Google_OAuth2_Token.class.php 

require_once('HttpPost.class.php'); 

/** 

* A thenticate with the Google servers using OAuth2 * 

https://accounts.google.com/o/oauth2/token * 

*/ 

class Google_OAuth2_Token { 

const URL = 

'https://accoun ts.google.com/o/oauth2/token'; public $authenticated = false; 

var $HttpPost; 

// variables that we are sending to the server public $code, 

$client_id, 

$client_sec ret, 

$redirect_uri, 

$grant_type = 'authorization_code'; 

// variables that will come from the s erver public $access_token, 

$refresh_token, 

$token_type, 

$expires_in, 

$id_token; 

/** 

* Make a HTTP request to the auth url and store the results 

*/ 



public function authenticate() { 

$this->HttpPost = new HttpPost (self::URL); 

$this->HttpPost->addPostParameter('code', $ this->code); 

$this->HttpPost->addPostParameter('client_id', $this->cli ent_id); 

$this->HttpPost 

>addPostParame ter('client_secret', $this 

>client_secret); 

$this->HttpPost 

>addPostParame ter('redirect_uri', $this->redirect_uri); $this->HttpPost 

>addPostParameter('grant_type', $this->grant_type); $this->HttpPost- 

>post(); 

$response = json_decode($this->HttpPost>httpResponse); 

// is there an error here? 

if ($response->error) { 

throw new Exception(" The server reported an error: '".$response->error."'"); 

} else { 

$this->a ccess_token = $response>access_token; 

$this->refresh_token = $response>refresh_token ; 

$this->token_type = $response->token_type; $thi s->expires_in = $response- 

>expires_in; $this->id_token = $response->id_token; 

$this->authenticated = true; } 

} 

require('../settings.php'); require('../HttpPost.class.php'); 

/** 

* the OAuth server should have brought us to * this page with a 

$_GET['code'] 

*/ 

if(isset($_GET['code'])) { 

// try to get an access token 

$code = $_GET['code']; 

$url = 'https://accounts.g oogle.com/o/oauth2/token'; 



// this will be our POST data to send back to the OAuth server in exchange 

// for an access token 

} ?> 

Kontrolery 

Na koniec możemy powiedzieć oauth2callback / index.php, jak ma obsługiwać uwierzytelnianie. 

Przekazujemy nasz identyfikator klienta, klucz tajny klienta, nasz identyfikator URI przekierowania i 

kod przychodzący, który pochodzi z serwera OAuth, za pośrednictwem ciągu URL GET. Ponadto 

stwierdzimy, że chcemy, aby nasz grant_type miał postać kodu_autoryzacji, co oznacza, że serwer 

OAuth zwróci nam token dostępu, który możemy zapisać i wykorzystać później, abyśmy nie musieli 

prosić użytkownika o zalogowanie w aplikacji za wszystko, co robią. 

<? 

// oauth2callback/index.php 

$params = array( 

"code" => $code, 

"client_id" => $oa uth2_client_id, "client_secret" => $oauth2_secret, 

"redirect_uri" => $oauth2_redirect, "grant_type" => "authorization_code" 

); 

// build a new HTTP POST request $request = new HttpPost($url); $request- 

>setPostData($params); $request->post(); 

// decode the incoming string as JSON $responseObj = 

json_decode($request>getHttpResponse()); 

// Tada: we have an access token! 

echo "OAuth2 server provided ac cess token: " . 

$responseObj->access_token; 

} ?> 

Teraz, jeśli wrócisz do http://example.com, możesz przyznać dostęp do swojej aplikacji internetowej, 

co spowoduje wyświetlenie  strony: 

Serwer OAuth2 udostępnił token dostępu: 

ya29.AHES6VRXYylkehw3yrcskwk- JTytf9qLCoWkmuE2jbKz 

BZaLIMgw6Y 

Gratulacje, ukończyłeś uwierzytelnianie OAuth2. 

Ten token dostępu jest unikatowy dla uwierzytelnionego użytkownika i będzie używany do 

komunikowania się z Glass użytkownika od tego momentu. W przyszłych sekcjach będziemy zazwyczaj 

wchodzić w interakcję z Mirror API bezpośrednio po uwierzytelnieniu, bez przechowywania tokena 



dostępu użytkownika, ale w oprogramowaniu produkcyjnym token dostępu będzie przechowywany po 

zalogowaniu się użytkownika, aby móc później komunikować się z jego Glass. 

Publikuj zawartość na osi czasu 

Wyślij zawartość do swojego użytkownika 

Wprowadzenie do osi czasu 

W tej sekcji dowiesz się, jak przesyłać treści w formacie HTML do Google Glass. Google Glass 

komunikuje się z oprogramowaniem pośredniczącym zwanym Mirror API. Mirror API umożliwia między 

innymi publikowanie danych w formacie JSON na osi czasu Google Glass. Istnieją dwa główne 

wymagania dotyczące korzystania z interfejsu Google Mirror API: 

• Jest niezwykle złożony, zawiera prawie 50 000 linii kodu, aby zasadniczo publikować JSON w witrynie 

internetowej 

• Jest całkowicie niewykorzystany, co sprawia, że dostosowanie go jest prawie niemożliwe 

• Jest ściśle powiązany, co utrudnia dostosowanie przepływu pracy 

• Wykorzystuje przestarzałe biblioteki, których nie można zainstalować w nowoczesnych systemach 

Co równie ważne, używanie go nie pozwala programistom zrozumieć, jak i dlaczego działają, co 

oznacza, że programista będzie musiał polegać na zrozumieniu funkcji biblioteki, a nie metod, za 

pomocą których działa biblioteka. Problemy te są potęgowane przez dokumentację Google Mirror API, 

która, choć obszerna, pozostawia fundamentalne luki w wiedzy w zrozumieniu, jak działa ich system. 

• Musisz zarejestrować swoje Glassware w usłudze Google OAuth2 

Mirror API to usługa w chmurze, która akceptuje zawartość JSON z aplikacji internetowej i umożliwia 

Glass pobranie tej zawartości później. 

• Twoje oprogramowanie Glassware uwierzytelnia się na serwerze Google OAuth2 przed 

opublikowaniem treści 

Firma Google opublikowała bibliotekę open source do interakcji z ich interfejsami API OAuth2 i Mirror. 

Publikowanie treści na osi czasu wymaga, aby Twoje Glassware miało dostęp do Glass.timeline 

użytkownika: 

https://www.googleapis.com/auth/glass.timeline 

Google używa JSON POST do przekazywania informacji o zawartości Glass Timeline za pomocą Mirror 

API. Karty osi czasu mogą zawierać pozycje menu związane z zaangażowaniem użytkownika, 

załącznikami do obrazów, kontaktami z odbiorcami i poziomami powiadomień. Możemy ułatwić pracę 

z Osią czasu, budując serię obiektów PHP, które odzwierciedlają struktury danych JSON rozumiane 

przez Google o następującej strukturze klas: 



 

W trakcie tej części po kolei zajmiemy się każdą z tych klas. 

Opublikuj tekst na osi czasu 

Aby skierować te treści do Glass użytkownika, musisz podać token uwierzytelniania OAuth2 w 

nagłówku HTTP. W tej sekcji dowiesz się, jak przesyłać treści w formacie HTML do Google Glass. 

Jak to działa 

Powiedzmy, że chcemy opublikować ten tekst w Google Glass: 

Witaj Google Glass 

Ta zawartość tekstowa zostanie sformatowana w specyficznych dla Mirror API JSON i wysłana do 

identyfikatora URI osi czasu z odpowiednimi nagłówkami uwierzytelniania OAuth2. 

POST https://www.googleapis.com/mirror/v1/timeline Authentication: 

Bearer ya29.AHES6VRXYylkehw3... Content-type: application/json 

{ 

"t ext": "Hello Google Glass", "notification": { 

"level": "DEFAULT" 

} 

} 

Po pobraniu treści przez Google Glass będzie wyglądać następująco: 



 

Wyświetlany tekst zostanie dopasowany do ekranu Google Glass. 

Setup 

W tym samouczku wyślemy zawartość do Google Glass, gdy tylko użytkownik zaloguje się do portalu 

internetowego dla Twojego Glassware. To łatwy sposób na przetestowanie Glassware, chociaż nie jest 

idealny do produkcji Glassware, ponieważ nie będzie wysyłał okresowych aktualizacji do Glass w 

późniejszych terminach. Do uwierzytelnienia OAuth2 możemy użyć klas z poprzedniej sekcji. Struktura 

plików, którą chcemy stworzyć, wygląda następująco: 

classes/ 

Google_OAuth2.class.php 

Google_OAuth2_Token.class.php 

Google_Timeline_Item.class.php 

HttpPost.class.php 

index.php 

oauth2callback/ 

index.php 

settings.php 

Klasy 

Najpierw utwórzmy klasę Google_Timeline_Item, która formatuje JSON dla Mirror API i używa klasy 

HttpPost do przekazywania danych. 

<?php 

// classes/Google_Timeline_Item.class.php 

/** 

* Google Timeline card 

* https://www.googleap is.com/mirror/v1/timeline * 



* Requires that user has been OAuth authenticated * / 

class Google_Timeline_Item { 

const URL = 

'https://www.g oogleapis.com/mirror/v1/timeline'; 

// this is the scope required to access the userinfo 

public function toJSONObject() { 

if ($this->created) $postData['creat ed'] = 

$this->created; 

if ($this->html) $postData['html'] = $this>html; 

return $postData; } 

public static $scope s = array( 

' https://www.googleapis.com/auth/glass.timeline' ); 

// We can only post to an authenticated user public $Google_OAuth2_Token; 

// these variables make the Timeline Card public $kind = 

'mirror#timelineItem', $id, 

$created, 

$html; 

/** 

* Use the authenticated Google_OAuth2_Token */ 

public function __construct($Google_OAuth2_Token) { $this- 

>Google_OAuth2_Token = $Google_OAuth2_Token; 

} 

public function fromJSONObject($jsonObject) { $this->id = $jsonObject- 

>id; 

$this ->created = $jsonObject->created; $this->html = $jsonObject->html; 

} 

public function insert() { 

// format the post data as JSON: $jsonPost = 

json_encode($this>toJSONObject()); 

// set the OAuth2 headers 

$headers[] = 'Authorizatio n: '.$this>Google_OAuth2_Token->token_type.' 



'.$this>Google_OAuth2_Token->access_token; 

$url = self::URL; 

$postParms[] = $j sonPost; 

$postData = implode("\r\n" , $postParms); 

$headers[] = 'Content-Length: '.strlen($postData); 

$this->HttpPost = new HttpPost($url); $this->HttpPost->setHeaders( 

$headers ); $this->HttpPost->setRawPostData( $postData ); 

// we can only post if we are authenticated if ($this- 

>Google_OAuth2_Token->authenticated) 

{ 

// post the JSON HTTP content 

$this->HttpPost->post(); 

$response = json_decode ($this->HttpPost>httpResponse); 

} else { 

throw n ew Exception ("Google_OAuth2_Token needs to be authenticated 

before you can insert timeline items."); 

} 

// Did the server report an error? 

if ($response->error) { 

throw new Exception(" The server reported 

an error: '".$response->error->errors[0]->message."'"); } else { 

$this->fromJSONObject($response); $this->fetched = true; 

} 

} 

} 

?> 

Kontrolery 

Jedyną zmianą, jaką musimy wprowadzić w naszym index.php, aby wykonać początkowe żądanie do 

serwera OAuth, jest stwierdzenie, że żądamy dostępu do zakresu glass.timeline: 

<?php 

// index.php 



require_once('settings.php'); 

require_once('classes/Google _OAuth2.class.php'); 

require_once('classes/Google_Timeline_Item.class.php'); 

// Set up the OAuth2 authentication 

$Google_OAuth2 = new Google_O Auth2(); 

$Google_OAuth2->response_type = "code"; 

$Google_OAuth2->client_id = $settings['oau th2']['oauth2_client_id']; 

$Google_OAuth2->redirect_uri = $settings['oauth2']['oauth2_redirect']; 

// add the “timeline” scope 

// from the Google_Timelin e class 

$Google_OAuth2->addScopes(Go ogle_Timeline::$scopes); 

$Google_OAuth2->authenticate(); 

?> 

Gdy aplikacja zostanie uwierzytelniona na serwerze OAuth2 firmy Google, najtrudniejsza część polega 

na sformatowaniu danych tak, aby były zgodne z interfejsami Google Mirror API i Google Glass. 

$ Google_OAuth2_Token-> redirect_uri = $ settings ['oauth2'] 

['oauth2_redirect']; 

$ Google_OAuth2_ Token-> grant_type = "author_code"; 

Dostępny jest poziom powiadomień, więc Mirror API nie zakłada, że zawartość jest pilnie potrzebna. 

Możemy wziąć nasz oauth2callback / index.php i zmodyfikować go, aby wysyłał tę zawartość do Mirror 

API bezpośrednio po uwierzytelnieniu, podobnie jak działa wiadomość e-mail z potwierdzeniem 

podwójnej zgody. Oczywiście nie jest to sposób, w jaki robilibyśmy rzeczy w aplikacji realworld, ale 

dzięki temu samouczek jest dużo łatwiejszy do zrozumienia. oauth2callback / index.php 

<?php 

// oaut h2callback/index.php 

require('../settings.php'); 

require_once('../classes/G oogle_OAuth2_Token.class.php') ; 

require_once('../classes/Google_Timeline_Item.class.php' ); 

/** 

* the OAuth server should have brought 

* us to this page with a $_GET['code'] 

*/ 

if(isset($_GET['code'])) { 



// try to get an access toke n 

$code = $_GET['code']; 

// authenticate the user 

$Google_OAuth2_Tok en = new Google_OAuth2_Token(); 

$Google_OAuth2_Token->code = $code; 

$Google_OAuth2_Token->client_id = $se ttings['oauth2'] 

['oauth2_client_id']; 

$Google_OAuth2_Token->client_secret = $settings['oauth2'] 

['oauth2_secret']; 

try { 

$Google_OAuth2_Token->authenticate(); } catch (Exception $e) { 

// handle this exception 

throw $e; 

} 

// A user just logged in. 

// Insert a new Timeline Item 

if ($Google_OAuth2_Token- >authenticated) { 

$Google_Timeline_Item = new 

Google_Timeline_Item($Google_OAuth2_Token); 

// set the HTML content for the Card $Google_Timeline_Item->html = " 

<article>\n <section>\n <p class=\"text-auto-size\">Hello Google Glass\n 

</p>\n </section>\n</article>\n"; 

// insert the Timeline Card $Google_Timeline_Item->insert(); } } 

?> 

<h 2>Timeline Item</h2> <dl> 

<dt>ID</dt> 

<dd><?= $G oogle_Timeline_Item->id; ?></dd> <dt>Created</dt> 

<dd><?= $Google_Timeline_Item->created; ?></dd> 

<? if ($Google_Timeline_Item->text) { ?> <dt>Text</dt> 

<dd><?= $Google_Timeline_Item->text; ?></dd> <? } ?> 

<? } ?> </dl> 



 

Gdy użytkownik uwierzytelni się, zostanie przekierowany na stronę wywołania zwrotnego OAuth2 na 

Twoim serwerze: 

http://example.com/o auth2callback 

Pozycja na osi czasu 

ID 

18e 1947e-a080-4e71-a53a-ebf7410c7ed8 Utworzono 

2013-12-18T17: 27: 05.019Z 

Tekst 

Witaj Google Glass 

Ten kod HTML jest podobny do raportu o stanie przedstawiającego szczegóły elementu Glass na osi 

czasu, który został wstawiony do osi czasu użytkownika. Użytkownik otrzyma również nową kartę osi 

czasu w swoim Glass: 

 

Gratulacje! Zaprogramowałeś swoje pierwsze wstawienie osi czasu w Google Glass! 

Opublikuj kod HTML na osi czasu 

Treści, które publikujesz na osi czasu Glass, mogą być w formacie HTML. Istnieje kilka świetnych 

przykładów szablonów HTML dla Google Glass dostępnych w Google Mirror API Playground: 

https://developers.google.com/glass/playground 

W tym przykładzie załóżmy, że chcemy opublikować ten H TML w Google Glass: 

<article> 

<sekcja> 

<p class = "text-auto-size"> Witaj Google Glass </p> 

</section> 

</article> 



Ta zawartość HTML zostanie sformatowana w formacie JSON specyficznym dla Mirror API i wysłana do 

identyfikatora URI osi czasu z odpowiednimi nagłówkami uwierzytelniania OAuth2. 

POST https://www.googleapis.com/mirror/v1/timeline Uwierzytelnianie: 

Bearer ya29.AHES6VRXYylkehw3 ... Content-type: application / json 

{"html": "<article> \ n <section> \ n <p class = \" text 

-auto-size \ "> Witaj Google Glass \ n </p> \ n </ 

sekcja> \ n </article> \ n ", 

"powiadomienie": { 

"poziom": "DEFAU LT" 

} 

} 

Po pobraniu treści przez Google Glass będzie wyglądać następująco: 

 

Setup 

Możemy użyć klas do uwierzytelniania OAuth2 z poprzedniej sekcji. Struktura plików, którą chcemy 

stworzyć, wygląda następująco: 

classes/ 

OAuth2.class.php 

OAuth2_Token.class.php 

Google_Timeline_Item.class.php 

HttpPost.class.php 

index.php 

oauth2callback/ 

index.php 



settings.php 

Kontrolery 

Podobnie jak w poprzednim samouczku, będziemy żądać dostępu do osi czasu użytkownika, uzyskując 

dostęp do glass.timeline scope Po uwierzytelnieniu aplikacji na serwerze OAuth2 firmy Google part 

formatuje dane tak, aby były zgodne z interfejsami Google Mirror API i Google Glass. Możemy wziąć 

nasz oauth2callback / index.php i zmodyfikować go tak, aby wysyłał tę zawartość do Mirror API 

bezpośrednio po uwierzytelnieniu. To oczywiście nie tak, jak my robilibyśmy takie rzeczy w aplikacji 

realworld, ale znacznie ułatwia zrozumienie samouczka oauth2callback / index.php 

<?php 

// oaut h2callback/index.php 

if(isset($_GET['code'])) { 

// try to get an access toke n 

$code = $_GET['code']; 

// authenticate the user 

$Google_OAuth2_Tok en = new Google_OAuth2_Token(); 

$Google_OAuth2_Token->code = $code; 

$Google_OAuth2_Token->client_id = $se ttings['oauth2'] 

['oauth2_client_id']; 

$Google_OAuth2_Token->client_secret = $settings['oauth2'] 

['oauth2_secret']; 

$Google_OAuth2 _Token->redirect_uri = $settings['oauth2'] 

['oauth2_redirect']; 

$Google_OAuth2_ Token->grant_type = "authorization_code"; 

try { 

$Goo gle_OAuth2_Token->authenticate(); 

} catch (Exception $e) { 

// handle this exception 

throw $e; 

} 

// A user just logged in. 

// Insert a new Timeline Item 

if ($Google_OAuth2_Token- >authenticated) { 

$Google_Timeline_Item = new 



Google_Timeline_Item($Google_OAuth2_Token); 

// set the HTML content for the Card $Google_Timeline_Item->html = " 

<article>\n <section>\n <p class=\"text-auto-size\">Hello Google Glass\n 

</p>\n </section>\n</article>\n"; 

// insert the Timeline Card $Google_Timeline_Item->insert(); } } 

?> 

<h2>Timeline Item</h2> <dl> 

<dt>ID</dt> 

<dd><?= $G oogle_Timeline_Item->id; ?></dd> <dt>Created</dt> 

<dd><?= $Google_Timeline_Item->created; ?></dd> 

<? if ($Google_Timeline_Item->html) { ?> <dt>HTML</dt> 

<dd><?= $Google_Timeline_Item->html; ?></dd> <? } ?> 

<? } ?> </dl> 

>Google_OA uth2_Token->token_type.' '.$this>Google_OAuth2_Token- 

>access_token; 

$url = self::URL.'?uploadType=multipart'; $postParms[] = $jsonPost; 

$postData = implode("\r\n", $postParms); 

Oauth2callback / index.php komunikuje się z Google_Timeline.class.php, który jest formatem JSON dla 

Mirror API i używa klasy HttpPost do przekazywania danych. 

$headers[] = 'Content-Length: '.strlen($postData); 

Musimy powiedzieć klasie Google Timeline Item, jak sformatować zawartość HTML dla Mirror API. 

classes/Google_Timeline_I tem.class.php 

... 

public function fromJSONObject($jsonObject) { $this->id = $jsonObject- 

>id; 

$this ->created = $jsonObject->created; $this->html = $jsonObject->html; 

} 

public function toJSONObject() { 

if ($this->created) $postData['crea ted'] = 

$this->created; 

if ($this->html) $postData['html'] = $this 



>html; 

return $postData; } 

public function insert() { 

// format the post data as JSON: $jsonPost = 

json_encode($this>toJSONObject()); 

// set the OAuth2 headers 

$headers[] = 'Authorizatio n: '.$this$this->HttpPost = new HttpPost($url); 

$this->HttpPost->setHeaders( $headers ); $this->HttpPost- 

>setRawPostData( $postData ); 

// we can only post if we are authenticated if ($this- 

>Google_OAuth2_Token->authenticated) 

{ 

// post the JSON HTTP content 

$this->HttpPost->post(); 

$response = json_decode ($this->HttpPost>httpResponse); 

} else { 

throw n ew Exception ("Google_OAuth2_Token needs to be authenticated 

before you can insert timeline items."); 

} 

// Did the server report an error? 

if ($response->error) { 

throw new Exception(" The server reported 

an error: '".$response->error->errors[0]->message."'"); } else { 

$this->fromJSONObject($response); $this->fetched = true; 

} 

} 

} 

?> 

Po uwierzytelnieniu użytkownika zostanie wstawiony element osi czasu HTML. Możesz skorzystać z 

Google Mirror API Playground, aby przetestować układy HTML / CSS, zobacz przykłady istniejących 

szablonów kart osi czasu. 

Pozycja na osi czasu 



ID 

18e 1947e-a080-4e71-a53a-ebf7410c7ed8 

Utworzony 

2013-12-18T17: 27: 05.019Z 

HTML 

Witaj G oogle Glass 

I powinieneś zobaczyć coś takiego w swoim Google Glass: 

 

Gratulacje! Zaprogramowałeś swoje pierwsze wstawienie osi czasu w formacie HTML Google Glass! 

Strony i łączenie kart 

<p> Wysłałem długą wiadomość </p> 

</section> 

<article> 

Ta zawartość będzie zbyt długa, aby wyświetlić ją na jednej karcie osi czasu. Następnie masz dwie 

możliwości podzielenia treści: 

1. Włącz automatyczne stronicowanie 

2. Ręczne stronicowanie 

Czasami chcesz podzielić powiązaną zawartość między wiele kart lub dołączyć nowe karty do starego 

zestawu, aby zachować porządek w powiązanych elementach na osi czasu. Można to zrobić za pomocą 

paginacji i łączenia. 

Paginacja 

Paginacja to proces wykorzystywania treści HTML do dzielenia informacji na kilka kart. 

Załóżmy, że masz treści, które są zbyt długie, aby wyświetlić je na ekranie Glass 

<article> 

<section> 



<p class= "text-auto-size"> 

Hello Google Glass 

</p> 

<p class="text-auto-size"> 

Good News! 

</p> 

<p class="text-auto-size"> 

Automatyczna paginacja 

Aby włączyć automatyczne paginowanie, musisz usunąć tagi <section> i dodać atrybut class = ”auto-

paginate” do tagu <article>: 

<article class=”auto-paginate”> 

<p class="text-auto-size"> 

Hello Google Glass 

</p> 

<p c lass="text-auto-size"> 

Good News! 

</p> 

<p c lass="text-auto-size"> 

I’ve sent a long message 

</p> 

<article> 

W tym przykładzie załóżmy, że chcemy wysłać ten kod HTML do Google Glass: 

POST https://www.googleapis.com/mirror/v1/timeline Authentication: 

Bearer ya29.AHES6VRXYylkehw3... Content-type: application/json 

{ 

"html": "<article class=\”auto-paginate\”>\n <p 

class=\"text-auto-size\">\n Hello Google Glass\n </ 

p>\n <p class=\"text-auto-size\">\n Good News!\n < / 

p>\n <p class=\"text-auto-size\">\n I’ve sent a long 

message\n </p>\n<article>", 

"notification": { 



"level": "DEFAU LT" 

} 

} 

Użytkownik otrzyma nową kartę Oś czasu z ikoną zawinięcia strony, wskazującą, że na tej karcie jest 

dostępna treść: 

 

Ręczna paginacja 

Aby kontrolować, gdzie treść jest dzielona między kartami, możesz ręcznie tworzyć strony, dzieląc 

zawartość na sekcje, na przykład: 

<article> 

<section> 

<p class= "text-auto-size"> 

Hello Google Glass 

</p> 

</sec tion> 

</article> 

<article> 

<section> 

<p class= "text-auto-size"> 

Good News! 

</p> 

</sec tion> 

</article> 



<article> 

<section> 

<p class= "text-auto-size"> 

I’ve sent a long message 

</p> 

</sec tion> 

<article> 

JSON, który wysyłasz do Mirror API, będzie podobny do tego: 

POST https://www.googleapis.com/mirror/v1/timeline Authentication: 

Bearer ya29.AHES6VRXYylkehw3... Content-type: application/json 

{ "html": "<article>\n <section>\n <p class="text-auto 

-size">\n Hello Google Glass\n </p>\n </section>\n</ 

article>\n<article>\n <section>\n <p class="text-auto 

-size">\n Good News!\n </p>\n </section>\n</ 

article>\n<article>\n <section>\n <p class="tex t-auto 

-size">\n I’ve sent a long message\n </p>\n </ section > 

<article>", 

"notificatio n": { 

"level": "DEFAU LT" 

} 

} 

Gdy treść zostanie pobrana przez Google Glass, będzie wyglądać następująco, z zawinięciem strony w 

prawym górnym rogu, aby wskazać użytkownikowi, że jest dostępna podtreść z tej Karty: 



 

Użytkownik naciska, aby uzyskać dostęp do pierwszej karty 

 

 

A następnie przeciągnij, aby uzyskać dostęp do dodatkowych kart: 



 

Wiązanie 

Korzystając z grupowania, możesz z czasem dołączać nowe karty osi czasu do istniejącego pakietu, 

dzięki czemu oś czasu będzie trochę mniej zagracona. Użytkownicy mogą przewijać pakiety jako 

pojedynczy element na osi czasu, gdy poruszają się po swojej osi czasu, ale mogą zdecydować się na 

wprowadzenie pakietu i niezależnie przewijanie jego kart osi czasu. Jest to szczególnie przydatne do 

odświeżania treści, takich jak powiązane wiadomości lub aktualizacje Twittera dotyczące wydarzenia. 

Aby utworzyć pakiet lub dołączyć kartę osi czasu do istniejącego pakietu, wszystko, co musisz zrobić, 

to określić bundleId własnego dzieła w reprezentacji JSON osi czasu: 

POST https://www.googleapis.com/mirror/v1/timeline 

Authentication: Bearer ya29.AHES6VRXYylkehw3... Content-type: 

application/json 

{ "html": "<article>\n <section>\n <p class=\"text 

-auto-size\">Good News!\n </p>\n </section>\n</ 

article>\n", 

"notificatio n": { 



"level": "DEFAU LT" 

}, 

“b undleId”: “unique_bundle_identifier” 

} 

Domyślnie ostatnia karta osi czasu wysłana do tego samego bundleId staje się okładką pakietu (karta, 

którą widzi użytkownik jako reprezentująca pakiet). Możesz jednak zastąpić domyślną Okładkę pakietu 

konkretną kartą, określając właściwość isBundleCover: 

POST https://www.googleapis.com/mirror/v1/timeline Authentication: 

Bearer ya29.AHES6VRXYylkehw3... Content-type: application/json 

{ 

"h tml": "<article>\n <section>\n <p class=\"text 

-auto-size\">Hello Google Glass\n </p>\n </ 

section>\n</article>\n", 

"notification": { 

"level": "DEFAU LT" 

}, 

“b undleId”: “unique_bundle_identifier”, 

“isBundleCover”: “true” 

Dla użytkownika Pakiet przypomina paginację. Widzą ikonę zawinięcia strony w prawym górnym rogu 

strony, co oznacza, że pakiet zawiera ukrytą zawartość. 

Dołącz zdjęcia do osi czasu 

Przesyłając tekstową zawartość osi czasu do Glass, można dołączać obrazy, które staną się obrazem tła 

karty osi czasu. Może chcesz dodać adnotację do obrazu, który udostępnił Ci użytkownik, lub chcesz 

przedstawić użytkownikowi informacje, które można lepiej przedstawić za pomocą obrazów niż 

samych słów. 

Jak to działa 

Aby dodać post do treści osi czasu, użytkownik musi najpierw upoważnić Cię do dostępu do swojej osi 

czasu. Robisz to, prosząc o dostęp do tego zakresu: https://www.googleapis.com/auth/glass.timeline 

Gdy użytkownik upoważni Cię do korzystania ze swojej osi czasu, możesz utworzyć wieloczęściową 

wiadomość MIME, aby wysyłać mieszane załączniki w formacie JSON i zakodowane binarnie obrazy na 

oś czasu użytkownika Glass. Załączniki graficzne muszą być wysyłane na inny adres URL Mirror API niż 

wysyłanie zwykłego tekstu lub treści HTML: https://www.googleapis.com/upload/m irror / v1 / 

timeline 

MIME działa poprzez zdefiniowanie granic oddzielających zwykłą treść tekstową od innych formatów 

(zazwyczaj treści zakodowanej w formacie binarnym lub base64). Granice umożliwiają programom 



pomocniczym wyszukiwanie treści zdefiniowanych w tych granicach i przetwarzanie ich jeden po 

drugim. 

Weźmy przykład, w którym mamy pojedynczy obraz (google-glass.jpg) i obsługujący tylko tekstową 

zawartość osi czasu: „To jest adnotacja”. Musimy wysłać binarne i nagłówki HTTP dla obrazu, a także 

dołączyć następujące JSON karty osi czasu: 

{ 

"text":"This is an annotation" 

Robimy to, najpierw czytając zawartość obrazu i określając, czy jest to typ MIME: 

$image_co ntent = file_get_contents('google-glass.jpg'); 

// return mime type using the PHP mimetype extension $finfo = 

finfo_open(FILEINFO_MIME_TYPE); 

$image_mimetype = finfo_file($finfo,‘g oogle-glass.jpg’); 

finfo_close($finfo); 

Następnie definiujemy granicę MIME - jest to ciąg, który prawdopodobnie nie pojawi się w pozostałej 

części treści, więc niech będzie długi i nietypowy: 

$mime_boundary = '<<<--==+X['.md5( time() ).']'; 

Następnie definiujemy granicę MIME - jest to ciąg, który prawdopodobnie nie pojawi się w pozostałej 

części treści, więc niech będzie długi i nietypowy: 

$mime_boundary = '<<<--==+X['.md5( time() ).']'; 

Następnie zbieramy dane zakodowane w MIME: 

// validate our user's oauth2 verification 

$header .= "Authentication: Bearer ".$o auth2_token; // set the mimetype 

boundary 

$mime_boundary = '<<<--==+X['.md5( time() ).']'; $header .= 'Content-type: 

multipart/related; boundary="'.$mime_boundary.'"'."\r\n"; 

// send the rest of the content - 

// separate all content with 

$output .= "--".$mime_bou ndary . "\r\n"; 

$output .= "Content-type: application/JSO N\r\n"; $output .= "\r\n"; 

$output .= '{"text":"This is an annotation"}' . "\r\n"; 

// attach the image 

$image_contents = file_get_contents('google-glass.jpg'); $image_mimetype 

= mime_content_type('google-glass.jpg'); $output .= "\r\n"; 



$output .= "--".$mime_boundary . "\r\n"; 

// define the image header 

$output .= "Content-Type: ".$image_mimetype . "\r\n"; $output .= "Content- 

Transfer-Encoding: binary\r\n"; $output .= "\r\n"; 

$output .= $image_contents . "\r\n"; 

$output .= "\r\n"; 

// adding the "--" to the end of the mime_boundary // signifies the end of the message 

$output . = "--".$mime_boundary."--"; 

Wynikowy ciąg wygląda trochę tak: 

POST 

https:// www.googleapis.com/upload/mirror/v1/timeline 

Authentication: Bearer ya29.AHES6VRXYylkehw3.... Content-Type: 

multipart/related; boundary="<<< 

-==+X[a942cc2015df420208]" 

--<<<--==+X[a942cc2015df420208] Content-Type: application/json 

{"text":"This is an annotation"} 

--<<<--==+X[a942cc2015df420208] Content-Type: image/jpeg 

Content-Transfer-Encoding: binary 

astYYe+u<aseuc&hensu94r'hauaeu-<shaseu....... 

--<<<--==+X[a942cc2015df420208]- 

Aby opublikować to na osi czasu Glass, wysyłamy wynikowy ciąg pod ten adres URL 

https://www.googleapis.com/upload/mirror/v1/timeline?uploadType = multipart Jeśli wszystko się 

powiodło, otrzymasz zwrotny kod JSON od Google, opisujący kartę z osią czasu i załącznik. 

{ 

"kind":"mirror#timelineItem", "id":"80cc7a49-285e-41f9-93a4- 

6d1a938b616f", 

"selfLink":" https://www.googleapis.com/mirror/v1/timelin e/80cc7a49- 

285e-41f9-93a4-6d1a938b616f", 

"created":"2013-12-24T19:31:03 .195Z", 

"updated":"2013-12-24T19:31:03.195Z" , 

"etag":"1387913463195", 

"text":"This is an annotati on", 



"attachments":[ 

{ 

"i d":"bs:cc54d76c-7644-4a93-b22c-076b5b8e9df3", 

"contentType":"image/jpeg", 

"contentUrl":" https://www.googleapis.com/mirror/v1/timel ine/80cc7a49- 

285e-41f9-93a4-6d1a938b616f/attachments/bs: cc54d76c-7644-4a93-b22c- 

076b5b8e9df3?alt=media" 

} 

], 

"notification":{ 

"level":"DEFAULT" 

} 

} 

Ta metoda działa dobrze w przypadku używania tekstu jako adnotacji. Treść osi czasu HTML będzie 

miała własne formatowanie i style, a zatem nie będzie wyświetlać załącznika obrazu w tle. 

Na marginesie, możemy pobrać załącznik z Google za pomocą „contentUrl” podanego w tablicy 

attachments i zawierającego token uwierzytelniania OAuth2 w nagłówku: 

GET 

https: //www.googleapis.com/mirror/v1/timeline/80cc7a49-2 

https://www.googleapis.com/mirror/v1/timeline/80cc7a49-2 4a93-b22c-076b5b8e9df3? alt = media 

Uwierzytelnianie: Bearer ya29.AHES6VRXYylkehw3 .... 

Realizacja 

Oczywiście chcemy stworzyć architekturę MVC, abyśmy mogli modularyzować i ponownie używać 

naszego kodu w przyszłych projektach, zamiast przedstawionej powyżej wersji proceduralnej. 

Opierając się na poprzednich samouczkach, stworzymy następującą strukturę plików, która pozwoli 

nam stworzyć uwierzytelnianie OAuth2, a następnie opublikujemy Kartę Osi Czasu 

assets/ 

img/ 

google-glass.jpg 

classes/ 

Google_OAuth2.class.php 

Google_OAuth2_Token.class.php 

Google_Notification.class.php 



Google_Timeline_Item.class.php 

Google_Timeline_Item_Attachment.class.php 

HttpPost.class.php 

index.php 

oauth2callback/ 

index.php 

settings.php 

Zasoby 

W tym pokazie używamy uroczego zdjęcia Google Glass 

 

Klasa Google_Timeline_Item_Attachment zawiera opis załącznika z kartą osi czasu i sposobu wysłania 

go do Google. 

classes/Google_Timeline_Item_Attachme nt.class.php 

<?php 

// class es/Google_Timeline_Item_Attachment.class.php 

/** 

* T imeline Card attachment 

* 

*/ 

class Google_Timeline_Item_Attachment { 

// we can only grab userinfo from an authenticated user 



public $Google_OAuth2_Token; 

// these are the variables that will come back from the server 

public $id, 

$contentTy pe, 

$contentUrl, 

$content; 

/** 

* Use the authenticated Google_OAuth2_Token */ 

public function __construct($Google_OAuth2_Token) { $this- 

>Google_OAuth2_Token = $Google_OAuth2_Token; 

} 

public function fromJSONObject($jsonObject) { $this->id = $jsonObject- 

>id; 

$this ->contentType = $jsonObject->contentType; $this->contentUrl = 

$jsonObject->contentUrl; 

} 

public function fromJSON($json) { 

$this->fromJSONObject(json_deco de($json)); 

} 

public function toJSONObject() { 

if ($this->id) $postData['id'] = $th is->id; if ($this->contentType) 

$postData['contentType'] = $this->contentType; 

if ($this->contentUrl) $postData['contentUrl'] = $this->contentUrl; 

return $postData; 

} 

// read a file into a binary string 

public function parseFile($filen ame) { 

// return mime type ala mimetype exten sion 

$finfo = finfo_open(FILEINFO_MIME_TY PE); $this->contentType = 

finfo_file($finfo, $filename); 

finfo_close($finfo); 



$this->content = file_get_contents($filename); 

if (!$this->content) { 

throw new Error("Co uld not open file: '".$filename."'"); 

} 

} 

} 

?> 

Możemy zbudować na podstawie poprzednich samouczków, dodając funkcję do 

Google_Timeline_Item, aby dodać nowy załącznik. 

classes/Google_Timeline_Item.class.php 

public function addAttachment($filename) { $Attachment = new 

Google_Timeline_Item_Attachment($this 

>Google_OAuth2_Token); 

$Attachment->parseFile($filename); 

$this->attachments[] = $Attachment; } 

And an updated insert() function that assembles the multipart/mime content: 

classes/Google_Timeline_Item.class.php 

... public function insert() { 

// format the post data as JSON: $jsonPost = 

json_encode($this>toJSONObject()); 

$headers[] = 'Authorization: '.$this>Google_OAuth2_Token->token_type.' 

'.$this>Google_OAuth2_Token->access_token; 

// We need to handle timeline content // differently if it has attachments if 

(count($this->attachments)) { 

$url = 

self::U PLOAD_URL.'?uploadType=multipart'; 

$mime_boundary = 

'<<<==+X['.md5(tim e()).']'; 

$headers[] = 'Content-Type: multipart/ 

related; boundary="'.$mime_boundary. '"'; 

$postParms[] = "--".$mime_boundary; $postParms[] = 'Content-Type: 



application/ 

json'; 

$post Parms[] = ""; // add an empty line 

} else { 

$url = s elf::URL; 

// notify that conte nt is JSON $headers[] = ‘Content-type: application/ 

json’; 

} 

$ postParms[] = $jsonPost; 

if (count($this->attachments)) { 

foreach ($this->attachments as $ Attachment) { 

$postParms[] = ""; 

$postParms[] = "--" .$mime_boundary; $postParms[] = 'Content-Type: 

'.$Attachment->contentType; 

$postParms[] = 'Content-Tran sferEncoding: binary'; 

$postParms[] = ""; 

$postParms[] = $A ttachment->content; $postParms[] = ""; 

} 

$ postParms[] = "--".$mime_boundary.'--'; 

} 

$ postData = implode("\r\n", $postParms); 

$headers[] = 'Content-Length: '.strlen($postData); 

$this->HttpPost = new HttpPost($url); $this->HttpPost->setHeaders( 

$headers ); $this->HttpPost->setRawPostData( $postData ); 

if ($this->Google_OAuth2_Token->authenticated) 

{ 

$ this->HttpPost->post(); 

$response = json_decode ($this->HttpPost>httpResponse); 

} else { 

throw n ew Exception ("Google_OAuth2_Token needs to be authenticated 

before you can insert timeline items."); 



} 

// Did the server report an error? 

if ($response->error) { 

throw new Exception(" The server reported 

an error: '".$response->error->errors[0]->message."'"); } else { 

$this->fromJSONObject($response); $this->fetched = true; 

} 

} ... 

Nasz oauth2callback / index.php dla tego samouczka dołącza obraz i wysyła zawartość osi czasu do 

uwierzytelnionego użytkownika Glass po zalogowaniu. oauth2callback / index.php 

... 

// A user just logged in. 

// Let's insert a timeline card and attachment if ($Google_OAuth2_Token- 

>authenticated) { 

// set up the new Timeline item with text content $Google_Timeline_Item = 

new Google_Timeline_Item($Google_OAuth2_Token); 

$Google_Timeline_Item->text = "This is an annotation" ; 

// attach a file. Since the object files that process the image 

// live in a different directory, we need to feed an absolute path 

$filename = real path(dirname( __FILE__ 

).'/../assets/img/google-glass.jpg'); 

$Google_Timeline_Item->addAtta chment($filename); 

// insert the timeline item 

$Google_Timeline_Item- >insert(); 

// the insert() function syncs the timeline info 

from the Mirror API 

// that includes the ID s of the attachments, which 

we can display 

... 

<h 2>Timeline Item</h2> 

<dl> 



<dt> ID</dt> 

<dd><?= $G oogle_Timeline_Item->id; ?></dd> 

<dt>Created</dt> 

<dd><?= $Google _Timeline_Item->created; ?></dd> 

<? if ($Google_Timeline_Item->text) { ?> <dt>Text Content</dt> 

<dd><?= $Google_Timeline_Item->text; ?></dd> <? } ?> 

<? if ($Google_Timeline_Item->attachments) { ?> <dt>Attachments</dt> 

<? $numAttachments = count($Google_Timeline_Item>attachments); ?> 

Found <?= $numAttachments; ?> attachment<? if ($numAttachments !== 1) 

{ ?>s<? } ?>: 

<? foreach ($G oogle_Timeline_Item->attachments as 

$Attachment) { ?> 

<? 

// we can display images inline in our HTML $imageType = $Attachment- 

>contentType; 

$imagedata = b ase64_encode($Attachment->content); ?> 

<dd><?= $Attachment->id; ?>: <?= $Attachment>conten tType; ?></dd> 

<dd> 

<? } ?> <? } ?> </dl> 

Kiedy użytkownik zaloguje się i przejdzie do strony oauth2callback / index.php, zobaczy coś takiego, 

pokazując szczegóły włożonej karty osi czasu. 

 

A jego Google Glass wyświetli to: 



 

Otóż to. Teraz możesz dołączać obrazy do swoich kart osi czasu. 

Dołączanie map 

h 

Wysokość mapy w pikselach 

h = 360 

Mapy są bardzo łatwe do dołączenia do kart osi czasu. 

center 

Szerokość i długość geograficzna mapy 

center = 42,369590, -71,107132 

zoom 

In teger poziom powiększenia mapy 

zoom = 8 

marker 

Definicja markera jako indeks; szerokość i długość geograficzna 

marker = 1; 42,369590, -71,107132 

Podczas publikowania na osi czasu możesz wstawić mapę przy użyciu następującej struktury 

znaczników obrazu: 

<img src = "g lass: // map? w = width & h = height & marker = 0; latitude, long 

itude & marker = 1; latitude, longitude & polyline =; latitude, longitude, latitude, longitude "width =" 

width "height =" height "/> 

Pamiętaj, aby określić szerokość i wysokość obrazu, a także szerokość (w) i wysokość (h) mapy. 

Pozostałe parametry s - znacznik, środek, powiększenie i polilinia - są parametrami opcjonalnymi: 



w 

Szerokość mapy w pikselach 

w = 240 

polilinia 

Definicja linii punkt po punkcie jako szerokość, kolor; x1, y1, x2, y2, ... 

polilinia = 3, # 004488; 42,36254, 

-71,08726,42,36297, -71,09364,4 2.36579 

Obraz mapy można włączyć do treści HTML Timeline, która jest skonstruowana w następujący sposób: 

<article> 

<figure> 

<img src="glas s://map?w=240&h=360&marker=0;42.369590, 

-71.107132&marker=1;42.36254,-71.08726&polyline=;42.3 625 4, 

-71 .08726,42.36297,-71.09364,42.36579,-71.09208,42.3697, 

-71.102,42.37105,-71.10104,42.37067,-71.1001,42.36561, 

-71.10406,42.36838,-71.10878,42.36968,-71.10703" height="360" 

width="240"> 

</figure> 

<section> 

<div clas s="text-auto-size"> 

<p class="yellow">12 minu tes to home</p><p>Medium traffic on Broadway</p> 

</div> 

</section > 

</article> 

Lokalizacja 

https: // dev elopers.google.com/glass/develop/mirror/locatio n 

Dokumentacja interfejsu API Google Mirror dla lokalizacji i map na kartach Tim eline. Po opublikowaniu 

jako część reprezentacji osi czasu JSON w Mirror API, użytkownik widzi coś takiego: 



 

Zaangażuj swoich użytkowników 

Pozwól użytkownikom rozmawiać z Tobą 

Zidentyfikuj swoich użytkowników 

Jedną z wytycznych Google dotyczących Glassware jest dostarczanie odpowiednich informacji. Częścią 

dostarczania odpowiednich informacji jest dostosowanie treści do określonych użytkowników. 

Niektórzy użytkownicy mogą spać, gdy inni nie śpią. Niektórzy mogą być zainteresowani 

otrzymywaniem informacji istotnych lokalnie, a niektórzy mogą chcieć częstszych lub rzadszych 

aktualizacji niż inni. Korzystając z informacji, których nauczysz się w tym rozdziale, możesz dostosować 

zawartość specjalnie dla niektórych użytkowników. W tym rozdziale nauczysz się, jak zlokalizować 

użytkowników Glass, pobrać podstawowe informacje demograficzne i określić, kiedy użytkownicy 

korzystają z Glassware. 

Dodaj odpowiedzi na pozycje menu 

Możesz także chcieć zdefiniować niestandardową pozycję menu. Aby to zrobić, musisz zdefiniować 

displayName i ID dla pozycji menu w oddzielnym obiekcie. Możesz także zdefiniować ikonę PNG, która 

będzie wyświetlana po lewej stronie pozycji menu: 

{ 

‘action’: “CUSTOM’, 

‘id’: ‘like’, 

‘values’: [ 

‘displayName’: ‘Like’, 

‘iconUrl’: ‘ 

http://example.com/assets/img/ like.png’ 

] 

} 



Możesz chcieć, aby użytkownicy mogli wchodzić w interakcje z treściami, które opublikowałeś na ich 

osi czasu. Aby to osiągnąć, musisz najpierw zapewnić pozycje menu, które umożliwią użytkownikom 

podjęcie działań w odpowiedzi na Twoje treści. 

Jak to działa 

Karta osi czasu i elementy menu są tworzone przez dodanie tablicy obiektów menuItem do obiektu 

JSON Timeline. Niektóre pozycje menu są wbudowane w interfejs API Google Mirror, na przykład 

„Odpowiedz”, „Udostępnij”, „Usuń” i „Czytaj na głos”. JSON dla wbudowanego elementu menu 

wygląda następująco: 

{ 

‘a ction’: ‘REPLY’ 

} 

Aby utworzyć dwie pozycje menu - jedną „Odpowiedz” i jedną niestandardową „Lubię to”, zbierzemy 

je razem i wyślemy na serwer Google Mirror Server: 

POST https://www.googleapis.com/mirror/v1/timeline Authentication: 

Bearer ya29.AHES6VRXYylkehw3... Content-type: application/json 

// Timeline card snippet: 

{ 

// HTML content for the timeline card 'html': '<article><section> 

<p class="text-auto-size"> Good News! 

</p></section></article>', 'menuItems': [ 

// built in "reply" action { 

'action': 'REPLY' }, 

// a custom "like" ac tion { 

'action': 'CUSTOM', 'id': 'l ike', 

'values': [ 

'displayN ame': 'Like', 'iconUrl': 

'http://example.com/assets/img/l ike.png' ] 

} 

] 

} 

Gdy użytkownik otrzyma wiadomość z Twojego serwera, otrzyma ją na swojej osi czasu Glass 

 



 

Użytkownik może stuknąć, aby uzyskać dostęp do podanych przez Ciebie elementów menu 

 

Zobaczy pierwszą pozycję menu i biały pasek przewijania na dole, aby wskazać, ile pozycji menu jest 

dostępnych. W naszym przykładzie „Odpowiedz” to wbudowana pozycja menu. Mogą przesuwać 

palcem, aby zobaczyć inne elementy menu. W naszym przykładzie zapewniamy niestandardową 

pozycję menu „Lubię to”. 



 

Gdy użytkownik stuknie, aktywuje tę opcję menu, która przenosi go z powrotem do elementu osi czasu. 

Okrągła ikona strzałki w lewym dolnym rogu wskazuje, że weszli w interakcję z kartą osi czasu. 



 

Realizacja 

Aby ułatwić ten proces, utwórzmy następującą strukturę folderów na naszym serwerze internetowym, 

na przykład folder główny example.com: 

assets/ 

img/ 

like.jpg 

classes/ 

Google_OAuth2.class.php 

Google_OAuth2_Token.class.php 

Google_Notification.class.php 

Google_Menu_Item.class.php 

Google_Menu_Item_Value.class.php 

HttpPost.class.php 



index.php 

oauth2callback/ 

index.php 

settings.php 

Zasoby 

Możesz utworzyć ikonę dla dowolnego niestandardowego elementu menu, którego używasz. Ikona 

powinna być plikiem PNG o wymiarach 50 x 50 pikseli z białą przezroczystością.  Możesz pobrać 

bibliotekę ikon giełdowych z Google ze strony Google Glass Developer Assets, a do wszystkiego innego 

może Ci się przydać projekt Noun.  

Klasy 

Aby utworzyć elementy menu dla kart osi czasu, musimy utworzyć klasę opisującą wbudowane 

elementy menu oraz tę, która opisuje niestandardowe elementy menu. Klasa 

Google_Menu_Item_Value opisuje zawartość niestandardowych pozycji menu. 

classes/Google_Menu_Item_Value.class.php 

<?php 

// class es/Google_Menu_Value.class.php 

/** 

* Google Timeline Menu Item Value 

* 

*/ 

class Google_Menu_Item_Value { 

// Menu Items support three values: const STATE_DEFAULT = 

"DEFAULT"; const STATE_PENDINGT = "PENDING"; const 

STATE_CONFIRMED = "CONFIRMED"; 

// these variables that come back from the server public $displayName, 

$iconUrl, 

$state = S TATE_DEFAULT; 

public function fromJSONObject($jsonObject) { $this->displayName = 

$jsonObject->displayName; $this->iconUrl = $jsonObject->iconUrl; $this- 

>state = $jsonObject->state; 

} 

public function fromJSON($json) { 

$this->fromJSONObject(json_decod e($json)); } 



public function toJSONObject() { 

if ($this->displayName) $postData ['display 

Name'] = $this->displayName; 

if ($this->iconUrl) $postData['i conUrl'] = 

$this->iconUrl; 

if ($this->state) $postData['state'] = $this>state; 

return $postData; } 

} 

?> 

The Google_Menu_Item class describes Timeline card menu items 

classes/Google_Menu_Item.class.php 

<?php 

// class es/Google_Menu_Item.class.php 

require_once('Google_Menu_Item_Valu e.class.php'); 

/** 

* G oogle Timeline Card Menu Item 

* 

*/ 

class Google_Menu_Item { 

// these are the built-in menu item types const ACTION_CUSTOM = 

"CUSTOM"; 

const ACTIO N_REPLY = "REPLY"; 

const ACTION_REPLY_ALL = "REP LY_ALL"; const ACTION_DELETE 

= "DELETE"; 

const ACTION _SHARE = "SHARE"; 

const ACTION_READ_ALOUD = "READ_ALOUD"; const 

ACTION_VOICE_CALL = "VOICE_CALL"; const ACTION_NAVIGATE 

= "NAVIGATE"; 

const ACTION_T OGGLE_PINNED = "TOGGLE_PINNED"; const 

ACTION_OPEN_URI = "OPEN_URI"; 

const ACTION_PLAY_VIDEO = "PLAY _VIDEO"; 



// these variables that come back from the server public $id, 

$action, 

$payload , 

$removeW henSelected, 

$values = array(); 

public function fromJSONObject($jsonObject) { $this->id = $jsonObject- 

>id; 

$this ->action = $jsonObject->action; $this->payload = $jsonObject- 

>payload; $this->removeWhenSelected = 

$jsonObject>removeWhenSelected; 

// load the menuItem values 

$this->values = array(); 

if ($jsonObject->values ) foreach ($jsonObject>values as $value) { 

$Value = new Google_Menu_Item_Value(); $Value- 

>fromJSONObject($value); $this->values[] = $Value; 

} 

} 

public function fromJSON($json) { 

$this->fromJSONObject(json_deco de($json)); 

} 

public function toJSONObject() { 

if ($this->id) $postData['id'] = $th is->id; if ($this->action) 

$postData['action'] = $this->action; 

if ($this->payload) $postData['paylo ad'] = $this->payload; 

if ($this->removeWhenSelected) $postData['removeWhenS elected'] = $this- 

>removeWhenSelected; 

if ($this->values) foreach ($this->values as $value) { 

$postData['values'][] = $value>toJSONObject(); 

} 

return $postData; 

} 



} 

?> 

Aby obsługiwać elementy menu, musimy zmodyfikować klasę Google_Timeline_Item, aby zrozumieć, 

jak kodować i dekodować elementy menu z formatu JSON. 

classes/Google_Timeline_Item.class.php 

... 

public function fromJSONObject($jsonObject) { $this->kind = $jsonObject- 

>kind; $this->id = $jsonObject->id; 

$this->selfLink = $jsonObject->self Link; $this->created = $jsonObject- 

>created; 

$this->html = $jsonObject->html; $this->text = $jsonObject->text; 

$this->notification = null; 

if ($jsonObject->notificati on) { 

$this->notification = new Google_Notification(); 

$this->notification 

>fromJSONObject ($jsonObject->notification); } 

$this->attachments = array(); 

if ($jsonObject->attachments ) foreach ($jsonObject->attachments as 

$attachment) { 

$Attachment = new 

Google_Timeline_Ite m_Attachment($this 

>Google_OAuth2_Token); 

$Attachment->fromJSONO bject($attachment); 

$this->attachments[] = $Attachment; } 

$this->menuItems = array(); 

foreach ($jsonObject->menu Items as $menuItem) { 

$MenuItem = new Google_Menu_Item(); 

$MenuItem->fromJSONObject($menuItem ); 

$this->menuItems[] = $MenuItem; } 

} 

public function toJSONObject() { 



// this will be converted to the JSON you saw above 

if ($this->created) $postData['created'] = $this->crea ted; 

if ($this->html) $postData['html'] = $this>html; 

if ($this->text) $postData['text'] = $this>text; 

if ($this->menuItems) foreach ($this>menuItems as $menuItem) { 

$postData['menuItems'][] = $menuItem>toJSONObject(); 

} 

if ($this->attachments) foreach ($this>attachments as $attachment) { 

$postData['attachments'][] = $attachment>toJSONObject(); 

} 

if ($this->notification) { 

$postData['notification'] = $this>notification->toJSONObject(); 

} 

return $postData; } 

... 

Kontrolery 

W środowisku naturalnym wiele elementów wstawianych na osi czasu byłoby odpowiedzią na 

interakcję użytkownika lub wykonanych przez demona w odpowiedzi na daty lub wydarzenia 

dyktowane przez Ciebie. Ale na tym etapie nadal wykonujemy akcje, gdy użytkownik loguje się przez 

OAuth, więc polegamy na kontrolerach index.php i oauth2callback / index.php, które publikują 

zawartość osi czasu. Po uwierzytelnieniu Google przekieruje użytkownika z powrotem do 

oauth2callback / index.php, który weryfikuje proces uwierzytelniania i wstawia kartę osi czasu z 

pozycjami menu. 

<?php 

// oaut h2callback/index.php 

... 

if( isset($_GET['code'])) { 

... // A user just logged in. 

// Let's insert a menu item with a timeline card if ($Google_OAuth2_Token- 

>authenticated) { 

$Google_Timeline_Item = new Google_Timeli 

ne_Item($Google_OAuth2_Token); 

$Google_Timeline_Item->html = "< article><section> 



<p class=\"text-auto-size\"> Good News! 

</p></section></article>"; 

// add a "reply" menu item 

$MenuItem = new Google _Menu_Item(); $MenuItem->action = 

Google_Menu_Item::ACTION_REPLY; 

$Google_Timeline_Item->menuItems[] = 

$MenuItem; 

// add a custom menu item 

$MenuItem = new Google _Menu_Item(); $MenuItem->action = 

Google_Menu_Item::ACTION_CUSTOM; 

$MenuItem->id = "like"; 

$Value = new Google_M enu_Item_Value(); $Value->displayName = "Like"; 

$Value->iconUrl = 

"http://example.com /assets/img/like.png"; $Value->state = 

Google_Menu_Item_Value::STATE_DEFAULT; $MenuItem ->values[] = 

$Value; $Google_Timeline_Item->menuItems[] = 

$MenuItem; 

// insert the timeline item $Google_Timeline_Item->insert(); 

} 

} 

?> 

<h 2>Timeline Item</h2> 

<dl> 

<dt> ID</dt> 

<dd><?= $G oogle_Timeline_Item->id; ?></dd> 

<dt>Created</dt> 

<dd><?= $Google _Timeline_Item->created; ?></dd> 

<dt>HTML Content</dt> 

<? if ($Google_Timeline_ Item->html) { ?> <dd><?= 

$Google_Timeline_Item->html; ?></dd> <? } ?> 

<? if ($Google_Timeline_Item->attachments) { ?> <dt>Attachments</dt> 



<? $numAttachments = count($Google_Timeline_Item>attachments); ?> 

Found <?= $numAttachments; ?> attachment<? if ($numAttachments !== 1) 

{ ?>s<? } ?>: 

<? foreach ($G oogle_Timeline_Item->attachments as 

$Attachment) { ?> 

<dd><?= $Attachm ent->id; ?>: <?= $Attachment>contentType; ?></dd> 

<? } ?> 

<? } ?> 

</dl> 

Po włożeniu karty z osią czasu wyświetlamy ją w przeglądarce: 

 

A użytkownik otrzymuje kartę osi czasu w swoim Glass: 

 

I to wszystko! Teraz Twoi użytkownicy mają świeżą zawartość osi czasu i elementy menu, które mogą 

wybrać w odpowiedzi. Następny rozdział pokaże, jak otrzymać powiadomienie, gdy użytkownik 

połączył się z Twoim Glassware przy użyciu elementów menu przedstawionych w tej sekcji. 

Dodaj kontakt 

To trochę dziwna koncepcja, ale warto dodać swoją usługę jako kontakt, aby użytkownik Glass mógł 

udostępniać utworzone przez siebie lub otrzymane treści za pomocą Glassware. 

Po co dodawać kontakt? 



W przypadku tradycyjnych aplikacji internetowych można zbierać dane wejściowe użytkownika, 

tworząc formularz internetowy. Dzięki Google Glass użytkownik i Twoja usługa internetowa nie mają 

do siebie bezpośredniego dostępu. Zamiast tego Mirror API musi wiedzieć, jak połączyć użytkownika i 

usługę, co odbywa się poprzez zezwolenie użytkownikowi na publikowanie treści z ich osi czasu do 

„kontaktu” w ich książce adresowej. Kiedy ten kontakt jest Twoją usługą internetową, Mirror API 

przekazuje zawartość do Twojej usługi internetowej. Dlatego jeśli nie chcesz mieć możliwości 

korzystania z treści generowanych przez użytkowników, musisz najpierw dodać swoją usługę jako 

kontakt. 

Jak to działa 

Aby dodać kontakt, użytkownik musi autoryzować dostęp do swojej osi czasu. W tym celu zażądasz 

dostępu do zakresu glass.timeline podczas uwierzytelniania OAuth2:  

https://www.googleapis.com/auth/glass.timeline 

Gdy użytkownik przyzna Ci dostęp do swojej osi czasu, możesz dodać swoją usługę z jego listy 

kontaktów, publikując następujący kod JSON: 

POST https://www.googleapis.com/mirror/v1/contacts Authentication: 

Bearer ya29.AHES6VRXYylkehw3... 

{ 

"id": "example.com_service" 

"kind": "mirror#contact" 

"displayName": "Exampl e Service Name" 

"imageUrls": [ 

" 

https://example.com/glass_contact_icon.png" ] 

"priority": 10 

} 

Jeśli wszystko się powiedzie, otrzymasz zwrotny kod JSON od Google: 

{ 

"kind": "mirror#contact" 

"source": "api:644981872 29" 

"id": "example.com_service" 

"displayName": "Example Se rvice Name" 

"imageUrls": [ 

" 

https://example.com/glass_contact_icon.png" 



] 

" priority": 10 } 

Przepływ pracy wygląda następująco: 

 

Później użytkownik może zdecydować się na udostępnienie treści Twojej usłudze, umożliwiając Ci 

interakcję z treściami utworzonymi przez użytkowników, takimi jak zdjęcia. 

Realizacja 

Stworzymy następującą strukturę plików, która pozwoli nam utworzyć uwierzytelnianie OAuth2, a 

następnie opublikujemy nowego użytkownika w kontaktach użytkownika. 

Później użytkownik może zdecydować się na udostępnienie treści Twojej usłudze, umożliwiając Ci 

interakcję z treściami utworzonymi przez użytkowników, takimi jak zdjęcia. 

Zasoby 

Ikona kontaktu to plik PNG o wymiarach 320x240 pikseli z przezroczystym tłem. W naszym przypadku 

będziemy używać pliku: 

 

Klasy 



Ponieważ potrzebujemy dostępu do zakresu glass.timeline, musimy uzyskać dostęp do zakresów z 

klasy Google_Timeline_Item. 

Potrzebujemy również klasy Google_Contact, aby zakodować i zdekodować JSON na serwerze Mirror 

API. 

classes/Google_Contact.class.php 

<?php 

// classes/Google_Contact.class.php 

require_once('HttpPost.class.php'); 

/** 

* P rform actions on the user's contact list via * 

https://www.googleapis.com/mirror/v1/contacts * 

* Requires that user has been OAuth2 authenticate d */ 

class Google_Contact { 

const URL = 

'https://www.g oogleapis.com/mirror/v1/contacts'; public $fetched = false; 

// this is the scope required to access the userinfo 

public static $scopes = array( 

' https://www.googleapis.com/auth/glass.timeline' ); 

// we can only grab userinfo from an authenticated 

user 

public $Google_OAuth2_Token; 

// these are the variables we are sending public $id, 

$kind = 'mirror#contact', 

$displayName, 

$imageUrls = a rray(), 

$priority; 

/** 

* Use the authenticated Google_OAuth2_Token */ 

public function __construct($Google_OAuth2_Tok en) { $this- 

>Google_OAuth2_Token = $Google_OAuth2_Token; 

} 

public function addImageUrl($url) { // replace a url if it already exists if 



($index = array_search($url, $this>imageUrls) !== false) { 

$this->imageUrls[$index] = $url; } else { 

$this->imageUrls[] = $url; } 

} 

public function removeImageUrl($url) { if ($index = array_search($url, 

$this>imageUrls) !== false) { 

unset($this->imageUrls[$inde x]); } 

} 

/** 

* fetch the contact associated * to with the $id in this class */ 

public function get() { 

// we will be sending the OAuth2 access_token 

through the HTTP headers 

$headers = array( 

'Authorization: '.$ this 

>Google_OAuth2_Token->token_type.' '.$this 

>Google_OAuth2_Token->access_token ); 

$this->HttpPost = new HttpPost(self::URL.'/'.$this->id); 

$this->HttpPost->setHeaders( $headers ); 

if ($this->Google_OAuth2_Token->authenticated) { 

$this->HttpPost->post(); 

$response = json_decode ($this->HttpPost>httpResponse); 

} else { 

throw n ew Exception ("Google_OAuth2_Token needs to be authenticated 

before you can fetch locations."); 

} 

// is there an error here? 

if ($response->error) { 

throw new Exception("The server reported an error: '".$response->error- 

>errors[0]->message."'"); } else { 

// we can validate the contact by checking that the 



// response properties matched the properties from this class 

($response); 

} 

} 

/** 

* In sert a new Contact */ 

public function insert() { $postData = array( 

'id' => $this->id, 

'kind' => $this->kind, 

'displayName' => $thi s->displayName, 'imageUrls' => $this->imageUrls, 

'priority' => $this->priority ); 

$json = json_encode($postDa ta); 

// we will be stending the OAuth2 access_token through the HTTP headers 

$headers = array( 

'Authorization: '.$ this 

>Google_OAuth2_To ken->token_type.' '.$this 

>Google_OAuth2_Token->access_token, 

'Content-Type: application/json', 

'Content-length: '. strlen($json) ) ; 

$this->HttpPost = new HttpPost(self::URL); $this->HttpPost->setHeaders( 

$headers ); $this->HttpPost->setRawPostData( $json ); 

if ($this->Google_OAuth2_Token->authenticated) { 

$this->HttpPost->post(); 

$response = json_decode ($this->HttpPost>httpResponse); 

} else { 

throw n ew Exception ("Google_OAuth2_Token needs to be authenticated 

before you can fetch locations."); 

} 

/ / is there an error here? 

if ($response->error) { 

throw new Exception(" The server reported 



an error: '".$response->error->errors[0]->m essage."'"); } else { 

// we can validate the contact by checking that the 

// response properties matched the properties from this class 

if (($response->id != $this->id) or ($response->displayName != 

$this>displayName)) { 

throw new Exception(" Retrieved contact does not match what was 

inserted"); 

} else { 

$this->s ource = $response->source; } 

} 

} 

} 

?> 

Kontrolery 

Kiedy się logują, są przenoszeni do wywołania zwrotnego URI /oauth2callback/index.php, gdzie 

wstawimy nowy kontakt: 

oauth2callback/index.php 

<?php 

// oaut h2callback/index.php 

... 

if( isset($_GET['code'])) { ... 

$Google_Contact->addImageUrl($settings['service']['conta ct_icon']); 

// the priority represents the order 

// this contact appears in the user’ s list. 

// Higher priorities will be shown first 

$Google_Contact->priority = 7; 

try { 

$Goo gle_Contact->insert(); 

} catch (Exception $e) { thro w $e; 

} 

} 



} 

?> 

<h1>Google Contact:</h1> 

<dl> 

<dt> ID</dt> 

<dd><?= $Google_Contact->id; ?></dd> 

<dt>Name</dt> 

<dd><?= $Goog le_Contact->displayName; ?></dd> <dt>Icon</dt> 

<dd><img alt="image" src="<?= $Google_Contact>imageUrls[0]; ? >" /> 

</dd> 

</dl> 

// A user just logged in. // Let's add our service as a contact if 

($Google_OAuth2_Token->authenticated) { 

$Google_Contact = new Google_Contact($Google_O 

Auth2_Token); 

$Google_Conta ct->id = $settings['service']['contact_id']; 

$Google_Contact->displayName = $settings['service'] 

['contact_displayName']; 

Gdy użytkownik uwierzytelni się i wróci na tę stronę, zobaczy coś takiego: 

 

Teraz Twoi użytkownicy mogą udostępniać swoje pozycje na osi czasu w Twojej usłudze! 



Zapisz się do odpowiedzi 

Jak omówiono w poprzedniej sekcji, użytkownicy Glass przesyłają zawartość do Twojej usługi, 

udostępniając ją wpisowi kontaktu usługi. 

Dlaczego warto subskrybować aktualizacje osi czasu? 

W przypadku tradycyjnych aplikacji internetowych można zbierać dane wejściowe użytkownika, 

tworząc formularz internetowy. Dzięki Goog le Glass użytkownik i Twoja usługa internetowa nie mają 

do siebie bezpośredniego dostępu. Zamiast tego Mirror API musi wiedzieć, jak połączyć użytkownika i 

usługę, co odbywa się poprzez umożliwienie użytkownikowi umieszczania treści ze swojej osi czasu w 

„Kontakcie” w książce adresowej. Kiedy ten kontakt jest Twoją usługą internetową, Mirror API 

przekazuje zawartość osi czasu lub modyfikację Twojej usługi internetowej. Dlatego jeśli chcesz mieć 

możliwość korzystania z treści tworzonych przez użytkowników, musisz zasubskrybować, aby 

otrzymywać powiadomienia o zmianach na osi czasu użytkownika. 

Jak to działa 

Najpierw musisz dodać swoją usługę jako kontakt lub dodać opcje menu do zawartości osi czasu, aby 

użytkownik miał z czym wchodzić w interakcję. Twoje szkło musi mieć dostęp do szkła. Zakres czasu: 

https://www.googleapis.com/auth/glass.timeline 

Gdy użytkownik przyzna Ci dostęp do swojej osi czasu, możesz zasubskrybować aktualizacje jego osi 

czasu, publikując następujący kod JSON: 

POST https://www.googleapis.com/mirror/v1/subscriptions Authentication: 

Bearer ya29.AHES6VRXYylkehw3... 

{ 

"c ollection": "timeline" 

"userToken": "example. com_service", "operation": ["INSERT", "UPDATE", 

"DELETE"], "callbackURL": 

" 

http://example.com/timeline_callback.php" 

} 

If everything was successful, you’ll receive JSON back from Google: 

{ 

'k ind':'mirror#subscription', 'id':'timeline', 

'updated':'2013-12-18T19:24:28.604Z', 

'collection':'timeline', 

'callbackUrl':' 

http://example.com/timeline_callback.php' , 

'userToken':'unique_glass_user_identifier' } 



Użytkownik Glass zaangażuje się w Twoją usługę, wykonując podobne czynności: 

Otrzymują lub tworzą treści na swojej osi czasu 

 

Otwierają system menu, dotykając Glass 

 



Znajdują żądaną pozycję menu. Z poprzedniego artykułu mamy opcję menu „Lubię to”, ale wiele opcji 

domyślnych to „Udostępnij”, „Odpowiedz”, „Usuń” i inne. Klikają, aby wykonać czynność w elemencie 

menu 

 

Ich karta Oś czasu jest aktualizowana, by pokazać, że wykonali jakąś czynność 



 

Gdy użytkownik zaangażuje się w ten proces, Google Mirror wyśle do Twojej usługi podsumowanie 

tego, co zrobił użytkownik, publikując w Twoim identyfikatorze URI wywołania zwrotnego subskrypcji: 

POST http://example.com/timeline_callback.php 

{ 

"collection": "timeline", 

"itemId": "cc4bf15e-370 d-4ebf-a2f3-1f1282623029", "operation": 

"UPDATE", 

"userToken" : "unique_glass_user_identifier", "userActions": [ 

{ 

"type": "CUSTOM", 

"payload": "like" 

} 

] 



} 

Operacja „like” pochodzi z naszego samouczka Menu. ItemId to identyfikator karty osi czasu, która 

została udostępniona naszej usłudze. Możemy to później wykorzystać do pobrania zawartości z osi 

czasu. 

Realizacja 

Musisz najpierw DODAĆ KONTAKT lub DODAJ OPCJE MENU DO ZAWARTOŚCI OSI CZASU. Zgodnie z 

poprzednimi samouczkami utworzymy następującą strukturę plików, która pozwoli nam utworzyć 

uwierzytelnianie OAuth2, a następnie zasubskrybować aktualizacje osi czasu. 

classes/ 

Google_OAuth2.class.php 

Google_OAuth2_Token.class.php 

Google_Contact.class.php 

Google_Subscription.class.php 

Google_SubscriptionList.class.php 

HttpPost.class.php 

SQL.class.php 

index.php 

oauth2callback/ 

index.php 

settings.php 

timeline_callback.php 

SQL 

Ten przykład opiera się na tabeli SQL, która pozwala nam przechowywać informacje przesłane z 

interfejsu Google Mirror API do naszego wywołania zwrotnego URI. Ponieważ użytkownik aktywuje 

identyfikator URI wywołania zwrotnego subskrypcji, nigdy nie zobaczysz go bezpośrednio. Jedynym 

sposobem sprawdzenia, co użytkownik udostępnił w Twojej usłudze, jest zarejestrowanie tego. 

Zrobimy to za pomocą tabeli SQL: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `HttpPost` ( 

`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCR EMENT, `url` 

varchar(255) NOT NULL, 

`post` text, 

`timestamp` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP 

ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 

PRIMARY KEY (`id`) 



); 

Setup 

Aby przejść dalej, będziemy musieli skonfigurować nasze ustawienia OAuth2 i SQL, a także nasz 

identyfikator URI wywołania zwrotnego subskrypcji. 

settings.php 

<?php 

// settin gs.php 

// google oauth2 settings 

$settings['oauth2']['oauth 2_client_id'] = 

'YOURCLIENTID.apps.googleuserconte nt.com'; 

$settings['oauth2']['oauth2_secret'] = 'YOURCLIE NTSECRET'; 

$settings['oauth2']['oauth2_redirect'] = 

'https://example.com/oauth2callback'; 

$settings['app']['subscription_callback'] = 

'http://example.com/timeline_callback.php' 

; 

// mysql settings 

$settings['mysql' ]['server'] = 'localhost'; 

$settings['mysql']['username'] = 'mysqlu ser'; $settings['mysql']['password'] = 

'mysqlpassword'; $settings['mysql']['schema'] = 'schema'; 

?> 

Klasy 

Utwórzmy zajęcia, które pozwolą nam tworzyć subskrypcje aktualizacji osi czasu Google. Jak każda inna 

klasa Mirror API, musi mieć możliwość kodowania i dekodowania JSON w celu wysłania za 

pośrednictwem klasy HttpPost do serwera Mirror API. 

classes/Google_Subscription.class.php 

<?php 

// class es/Google_Subscription.class.php 

require_once('HttpPost.class.php'); 

/** 

* Get the Google+ user account from 

* https://www.googleapis.com/oauth2 /v1/userinfo * 



* Requires that user has been OAuth authenticated */ 

class Google_Subscription { 

const URL = 

'https://www.g oogleapis.com/mirror/v1/subscriptions'; public $fetched = 

false; 

const OPERATION_UPDATE = "UPDATE"; const OPERATION_INSERT 

= "INSERT"; const OPERATION_DELETE = "DELETE"; 

const COLLECTION_TIMELINE = "timeline"; const 

COLLECTION_LOCATIONS = "locations"; 

// this is the scope required to access the userinfo 

public static $scopes = array( 

'glass.timeline' => 

'https://www.googl eapis.com/auth/glass.timeline', 'glass.location' => 

'https://www.googleapis.com/auth/glass.location' ); 

public $Google_OAuth2_Token; 

// these variables we’ll retrieve from the server public $id, 

$timestamp, 

$latitude, 

$longitud e, 

$accuracy, 

$kind = "m irror#subscription", 

$collection, 

$operation = array(), // OPERATION_UPDATE, OPERATION_INSERT, 

OPERATION_DELETE 

$callbackUrl, 

$userToken, 

$updated; 

/** 

* U se the authenticated Google_OAuth2_Token */ 

public function __construct($Google_OAuth2_Tok en) { $this- 

>Google_OAuth2_Token = $Google_OAuth2_Token; 



} 

/** 

* S ubscribe to a user's timeline changes */ 

public function insert() { 

$postData = array( 

'collection' => $this ->collection, 'userToken' => $this->userToken, 

'operation' => $this->operation, 'callbackUrl' => $this->callbackUrl ); 

$json = json_encode($postData); 

// we will be sending the OAuth2 access_token through the HTTP headers 

$headers = array( 

'Authorization: '.$ this 

>Google_OAuth2_To ken->token_type.' '.$this 

>Google_OAuth2_Token->access_token, 

'Content-Type: application/json', 'Content- length: '. strlen($json) 

); 

$this->HttpPost = new HttpPost(self::URL); $this->HttpPost->setHeaders( 

$headers ); $this->HttpPost->setRawPostData( $json ); 

{ if ($this->Google_OAuth2_Token->authenticated) 

$this->HttpPost->post(); 

$response = json_decode ($this->HttpPost>httpResponse); 

} else { 

throw n ew Exception ("Google_OAuth2_Token needs to be authenticated 

before you can subscribe."); } 

// is there an error here? 

if ($response->error) { 

throw new Exception(" The server reported an error: '".$response->error- 

>errors[0]->message."'"); } else { 

$this->fetched = true; 

} 

} 

public function fromJSONObject($jsonObject) { $this->kind = $jsonObject- 



>kind; 

$this-> id = $jsonObject->id; 

$this->updated = $jsonObjec t->updated; $this->collection = $jsonObject- 

>collection; $this->operation = $jsonObject->operation; $this->callbackUrl 

= $jsonObject->callbackUrl; $this->userToken = $jsonObject->userToken; 

$this->timestamp = $jsonObject->timestamp; $this->latitude = $jsonObject- 

>latitude; $this->longitude = $jsonObject->longitude; $this->accuracy = 

$jsonObject->accuracy; } 

} 

oauth2callback/index.php ?> 

Kontrolery 

Uwierzytelnianie OAuth2 musi zostać zainicjowane z dostępem do zakres glass.timeline. 

index.php 

<?php 

// inde x.php 

require_once('settings.php'); 

require_once('classes/Google _OAuth2.class.php'); 

require_once('classes/Google_Subscription.class.php'); 

$Google_OAuth2 = new Google_OAuth2(); 

$Google_OAuth2->response_type = "code"; 

$Google_OAuth2->client_id = $settings['oau th2']['oauth2_client_id']; 

$Google_OAuth2->redirect_uri = $settings['oauth2']['oauth2_redirect' ]; 

$Google_OAuth2->addScopes(Google_Subscription::$scopes); 

$Google_OAuth2->authenticate(); 

require_once('../classes/Google_OAuth2_Token.class.php') ; 

require_once('../classes/Google_SubscriptionList.class.p hp') ; 

/** 

* the OAuth server should have brought us to this page with a $_GET['code'] 

*/ 

if( isset($_GET['code'])) { 

// try to get an access to ken 



$code = $_GET['code']; 

/ / authenticate the user 

$Google_OAuth2_Tok en = new Google_OAuth2_Token(); 

$Google_OAuth2_Token->code = $code; 

$Google_OAuth2_Token->client_id = $se ttings['oauth2'] 

['oauth2_client_id']; 

$Google_OAuth2_T oken->client_secret = $settings['oauth2'] 

['oauth2_secret']; 

$Google_OAuth2 _Token->redirect_uri = $settings['oauth2'] 

['oauth2_redirect']; 

$Google_OAuth2_ Token->grant_type = "authorization_code"; 

?> 

Gdy uwierzytelnianie zostanie zakończone, a użytkownik powróci do wywołania zwrotnego OAuth2 w 

portalu internetowym dla Twojego Glassware, Twoja usługa zasubskrybuje aktualizacje osi czasu od 

użytkownika. 

<?php 

// oaut h2callback/index.php 

require('../settings.php'); 

try { 

$Goo gle_OAuth2_Token->authenticate(); 

} catch (Exception $e) { 

// handle this exception 

throw $e; 

} 

// A user just logged in. 

if ($Google_OAuth2_Token->authenticated) { 

// let's insert a Subscription 

$Google_Subscription = new 

Google_Subscription($Google_OAuth2_Token); 

$Google_Subscription->collection = 

Google_Subscription::COLLECTION_TIMELINE; 

$Google_Subscription->userToken = 'unique_glass_ user_identifier'; 



$Google_Subscription->verifyToken = 

md5('https://example.com/timeline_callback.php'); 

// don't have an SSL web server? You can use the M irror Subscription proxy 

for development: 

//$Google_Subsc ription->callbackUrl = 

'https://mirrornotifications.appspot.com/forward?url='.$ settings['app'] 

['subscription_callback']; 

$Google_Subscription->callbackUrl = $settings['app'] 

['subscription_callback']; 

try { 

$Goo gle_Subscription->insert(); 

} catch (Exception $e) { 

// handle this exception t hrow $e; 

} 

} 

} 

?> 

<h 2>Subscription</h2> <dl> 

<dt>ID</dt> 

<dd><?= $G oogle_Subscription->id; ?></dd> 

<dt>Collection</dt> 

<dd><?= $Google_S ubscription->collection; ?></dd> 

<dt>Updated</dt> 

<dd><?= $Google_ Subscription->updated; ?></dd> 

<dt>userToken</dt> 

<dd><?= $Google_Su bscription->userToken; ?></dd> 

<dt>callbackUrl</dt> 

<dd><?= $Google_Su bscription->callbackUrl; ?></dd> 

</dl> 

Kiedy twój użytkownik zaloguje się i przejdzie do strony oauth2callback / index.php, zobaczy coś 

takiego, jak to, wyszczególniające aktywne subskrypcje z twojego serwisu do ich osi czasu. 



 

Później użytkownik Glass będzie wchodził w interakcję z Twoją usługą, udostępniając lub odpowiadając 

na zawartość osi czasu, w wyniku czego Google Mirror publikuje zawartość JSON na Twoim 

timeline_callback.php, który skonfigurowaliśmy do przechowywania danych w naszej tabeli SQL. 

timeline_callback.php 

<? ?> 

requir e_once('settings.php'); 

$mysqli = new mysqli( 

$settings['mysql']['serve r'], $settings['mysql']['username'], $settings['mysql'] 

['password'] 

); 

$m ysqli->select_db($settings['mysql']['schema']); 

$tableName = 'HttpPost'; 

// This is the url that was accessed by the Google Mirror API 

$url = 'https://example.com/timeline_callback.php'; 

// PHP expects query post content, but Google Mirror posts JSON instead 

// As a result, the PHP post parser that creates the $_POST variables doesn 't 

// digest Mirror content well, so we have to grab it from the 

$HTTP_RAW_POST_DATA 

// variable instead 

if ($HTTP_RAW_ POST_DATA ) { 

$postString = $HTTP_RAW_POST_DATA; 

} 

Kiedy tak się stanie, otrzymasz wiersz w tabeli HttpPost zawierający następującą zawartość: 

{ 



"c ollection": "timeline", 

"itemId": "cc4bf15e-370 d-4ebf-a2f3-1f1282623029", "operation": 

"UPDATE", 

"userToken" : "whoami", 

"userActions": [ 

{ 

"t ype": "CUSTOM", 

"payload": "like" 

} 

] 

} 

// we will never see this page in person, // so let's save it to 

// the database so we can check on it later $query = "insert into `HttpPost` ". 

"( `url`, `headers`, `post` ) ". " values ". 

"('".$url."','".addslashes($header).",'".ad dslashes($pos tString)."')"; 

$mysqli->query($query); 

W tym miejscu należy zauważyć, że zmienna $ _POST PHP nie przetwarza przychodzącego kodu JSON. 

W rezultacie $ _POST jest pusty, mimo że Google Mirror opublikował treść w skrypcie 

timeline_callback.php. Aby uzyskać dostęp do JSON, musisz użyć $ HTTP_RAW_POST_DATA, aby 

uzyskać dostęp do tego ciągu JSON. Po zakończeniu tego procesu możesz odpowiedzieć, publikując 

treść na ich osi czasu Glass lub wykonując inną czynność. 

Zlokalizuj swoich użytkowników 

Czasami chcesz wiedzieć, gdzie znajduje się Google Glass Twojego użytkownika. Może chcesz przekazać 

im treści związane z ich otoczeniem lub upewnić się, że nie wysyłasz im treści o 3 nad ranem, jeśli Cię 

o to nie proszą. Uzyskanie aktualnej lokalizacji użytkownika jest dość łatwe. Gdy użytkownik zostanie 

uwierzytelniony, Twoja usługa po prostu odpytuje Google Mirror o aktualizację lokalizacji. Zobaczmy, 

jak pobrać lokalizację użytkownika i wyświetlić ją w Mapach Google. Gdy Glass Twojego użytkownika 

jest połączony z urządzeniem z Androidem i udostępnia jego GPS, może co dziesięć minut wysyłać 

aktualizację lokalizacji do Mirror API, który z kolei wysyła te dane na Twój serwer: 

{ 

"collection": "locations", 

"itemId": "latest", 

"operation": "UPD ATE", 

"userToken": "unique_gla ss_user_identifier" 

} 



Jak to działa 

Przed wykonaniem uwierzytelniania OAuth2 należy dołączyć rozszerzenie następującego adresu URL 

w Twoim zakresie: 

https://www.googleapis.com/auth/glass.location 

Użytkownik musi przyznać Ci dostęp, aby wyświetlić swoją lokalizację i oś czasu Glass. Następnie musisz 

zasubskrybować aktualizacje lokalizacji, które będą powiadamiać Cię o zmianie lokalizacji użytkownika. 

POST https://www.googleapis.com/mirror/v1/subscriptions Authentication: 

Bearer ya29.AHES6VRXYylkehw3... 

{ 

"c ollection": "locations" 

"userToken": "unique_gl ass_user_identifier", "operation": ["UPDATE"], 

"callbackURL": 

"http://example.com/location_callback.php" 

} 

Gdy otrzymasz powiadomienie o zmianie lokalizacji użytkownika, możesz uzyskać informacje o jego 

aktualnej lokalizacji, prosząc o następujący adres URL i dołączając token OAuth2 do nagłówków HTTP: 

GET https://www.googleapis.com/mirror/v1/locations/ Authentication: 

Bearer ya29.AHES6VRXYylkehw3... 

The Mirror API server will respond wi th a JSON formatted array of location items: 

{ 

"kind": "mirror#locationsList", 

"items": [ 

{ 

"kind": "mirror#location", 

"id": "latest", 

"timestamp": " 2013-11-16T23:47:11.202Z", "latitude": 37.7584944, 

"longitude": -122.4188554, 

"accuracy": 30.0 

} 

] 

} 

Sekwencja tej interakcji wygląda następująco: 



 

 

Realizacja 

W tym przykładzie naniesiemy ostatnią znaną lokalizację użytkownika w Mapach Google po 

uwierzytelnieniu. Wiesz już, jak korzystać z systemu oddzwaniania do subskrypcji, ale nie możesz 

wyświetlić strony oddzwaniania do subskrypcji. Dzieje się tak, ponieważ jest aktywowany przez 

użytkownika Glass jako wywołanie interfejsu API asynchronicznie. W celach edukacyjnych wykonamy 

żądanie lokalizacji na stronie oauth2callback / index.php, zakładając, że Glass już zgłosił swoją 

lokalizację. Do tego będziemy potrzebować nie tylko klas Google Mirror PHP, ale także trochę CSS i 

Javascript do obsługi mapowania i prezentacji 

assets/ 

css/ 

js/ 

classes/ 

Google_OAuth2.class.php 

Google_OAuth2_Token.class.php 

Google_Location.class.php 

Google_Subscription.class.php 

HttpPost.class.php 

SQL.class.php 

index.php 

screen.css 

 mapping.js 



oauth2callback/ 

index.php 

settings.php 

Przejdź do konsoli Go ogle APIs w przeglądarce. Następnie kliknij projekt, aby wyświetlić więcej opcji. 

Klucz API Map Google 

Zanim zaczniemy, będziemy musieli włączyć interfejs API Map Google w konsoli interfejsów API Google 

oraz utworzyć klucz API, aby uzyskać dostęp do Map z poziomu JavaScript. http: // kod. 

google.com/apis/console 

Kliknij menu „APIs and auth”, aby wyświetlić dostępne interfejsy API ,potem włączyć interfejs API 

„Google Maps API v3”. 

 

Następnie kliknij menu „Dane logowania” i przejdź w dół do sekcji „Dostęp do publicznego interfejsu 

API”. Kliknij „Utwórz nowy klucz”. 

 

Wybierz „Browser Key” 



 

Wpisz nazwę swojego serwera - to i podfoldery będą jedynymi adresami, które będą miały dostęp do 

interfejsu API Map Google z Twojego konta. Otrzymasz klucz API: 

 

Użyjesz tego klucza API do utworzenia mapy Google w dalszej części tej sekcji. 

Setup 

Aby przejść dalej, będziemy musieli użyć ustawień podanych przez rejestrację aplikacji klienta Google 

OAuth2 i klucz API. 

settings.php 

<?php 

// settings.php 

$settings['oauth2']['oauth2_client_id'] = 

'YOURCLIENTID.apps.googleuserconte nt.com'; 

$settings['oauth2']['oauth2_secret'] = 'YOURCLIE NTSECRET'; 

$settings['oauth2']['oauth2_redirect'] = 

'https://example.com/oauth2callback'; 

$settings['oauth2']['api_key'] = 'YOUR _API_KEY'; 

?> 

Klasy 



Oprócz klas opisanych w poprzednich sekcjach utworzymy klasę, która pozwoli nam pobrać ostatnią 

znaną lokalizację Glass użytkownika z interfejsu Mirror API. 

classes/Google_Location.class.php 

<?php 

// class es/Google_Location.class.php 

require_once('HttpPost.class.php'); 

/** 

* Grab the user's location from 

* https://www.googleapis.com/ mirror/v1/locations * 

* Requires that user has been OAuth authenticated */ 

class Google_Location { 

const URL = 

'https://www.g oogleapis.com/mirror/v1/locations/'; public $fetched = false; 

// this is the scope required to access the location 

public static $scopes = array( 

'https://www.googleapis.com/auth/glass.timeline', 

' https://www.googleapis.com/auth/glass.location' ); 

// We can only interact with an authenticated user public 

$Google_OAuth2_Token; 

// these are the variables that will come back from the server 

public $id , 

$timestamp , 

$latitude, $lo ngitude, $accuracy, $kind; 

/** 

* U se the authenticated Google_OAuth2_Token */ 

public function __construct($Google_OAuth2_Token) { $this- 

>Google_OAuth2_Token = $Google_OAuth2_Token; 

} 

/* * 

* Fetch the user's location 

*/ 



public function fetch() { 

// we will be stending the OAuth2 access_token through the HTTP headers 

$headers = array( 

'Authorization: '.$ this 

>Google_OAuth2_To ken->token_type.' '.$this 

>Google_OAuth2_Token->access_token 

); 

$this->HttpPost = new HttpPost(self::URL); $this->HttpPost->setHeaders( 

$headers ); 

if ($this->G oogle_OAuth2_Token->authenticated) { 

$this->HttpPost->post(); 

$response = json_decode ($this->HttpPost>httpResponse); 

} else { 

throw n ew Exception ("Google_OAuth2_Token needs to be authenticated 

before you can fetch locations."); 

} // is there an error here? 

if ($response->error) { 

throw new Exception(" The server reported an error: '".$response->error- 

>errors[0]->message."'"); } else { 

// we grabbed this from the locatio ns API, which sends a list of locations 

// therefore we need to grab the first location 

$item = $response->items[0]; 

$this->kind = $item->kind; 

$this->id = $item->id; 

$this->timestamp = $it em->timestamp; 

$this->latitude = $item->latitude; 

$this->longitude = $item->longitu de; 

$this->accuracy = $item->accuracy; 

$this->fetched = true; } 

} 

} 



?> 

Zasoby 

Zanim przejdziemy do kontrolerów, przejdźmy do zasobów. Będziemy pracować z Google Maps, co 

oznacza, że musimy ustawić wymiary mapy za pomocą CSS i mieć kontroler javascript do interakcji z 

mapą. Najpierw nasz plik CSS, który definiuje wymiary naszej Mapy Google. 

assets/css/screen.css 

/* assets/css/screen.css */ 

#map-canvas { 

height: 240px; 

width: 320px; 

} 

Następnie kontroler mapy javascript, który jest odpowiedzialny za wyśrodkowanie mapy i dodanie 

pinezki pokazującej lokalizację Glass uwierzytelnionego użytkownika. 

assets/js/mapping.js 

// assets/js/mapping. js 

var map; 

function centerMapOnPoint(map, latLng) { 

// add a marker 

var marker = ne w google.maps.Marker({ position: latLng, 

map: map, 

title: 'A Go ogle Glass' 

}); 

contentString = '<div id="content">'+ '<div id="siteNotice">'+ 

'</div>'+ 

'<h1>Gla ss</h1>'+ 

'<div id="bodyCon tent">'+ 

'<p>Google Glass logged in from here'+ '</div>'+ 

'</div>'; 

// build the infowindow and open it 

var infowindow = new google.maps .InfoWindow({ content: contentString, 

maxWidth: 200 

}); 



infowindow.open(map, marker); 

// center the map 

map.setCenter(la tLng); 

} 

Kontrolery 

Kontroler index.php ustawia zakres z klasy Google_Location dla procesu uwierzytelniania. 

index.php 

<?php 

// inde x.php 

require_once('settings.php'); 

require_once('classes/Google _OAuth2.class.php'); 

require_once('classes/Google_Location.class.php'); 

$Google_OAuth2 = new Google_OAuth2(); 

$Google_OAuth2->response_type = "code"; 

$Google_OAuth2->client_id = $settings['oau th2']['oauth2_client_id']; 

$Google_OAuth2->redirect_uri = $settings['oauth2']['oauth2_redirect' ]; 

$Google_OAuth2->addScopes(Google_Location::$scopes); 

$Google_OAuth2->authenticate(); 

Gdy użytkownik się zaloguje, zostanie przeniesiony do identyfikatora URI wywołania zwrotnego, który 

zapyta interfejs Mirror API o ostatnią lokalizację użytkownika, a następnie wyświetli ją w Mapach 

Google: 

oauth2callback/index.php 

<?php 

// oaut h2callback/index.php 

require('../settings.php'); 

require_once('../classes/G oogle_OAuth2_Token.class.php') ; 

require_once('../classes/Google_Location.class.php'); 

/** 

* the OAuth server should have brought us to this page with a $_GET['code'] 

*/ 

if( isset($_GET['code'])) { 

// try to get an access token 



$code = $_GET['code']; 

// authenticate the user 

$Google_OAuth2_Tok en = new Google_OAuth2_Token(); 

$Google_OAuth2_Token->code = $code; 

$Google_OAuth2_Token->client_id = $se ttings['oauth2'] 

['oauth2_client_id']; 

$Google_OAuth2_Token->client_secret = $settings['oauth2'] 

['oauth2_secret']; 

$Google_OAuth2 _Token->redirect_uri = $settings['oauth2'] 

['oauth2_redirect']; 

$Google_OAuth2_ Token->grant_type = "authorization_code"; 

?> try { 

$Google_OAuth2_Token->authenticate(); } catch (Exception $e) { 

// handle this exception 

throw $e; } 

// A user just logged in. 

// Let's figure out where their Glass is if ($Google_OAuth2_Token- 

>authenticated) { 

$Google_Location = new Google_Location($Goo 

gle_OAuth2_Token); 

$Google_Location->f etch(); 

google.maps.Map(document .getElementById("map-canvas"), mapOptions); 

console.log(map); 

centerMapOnPoin t(map, 

new google.maps.LatLng ( 

<?= $Google_Location->la titude; ?>, 

<?= $Google_Location->longitude; ?> 

try { 

$Google_Location->fetch(); } catch (Exception $e) { // handle this exception 

throw $e; 

} 



} 

} 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<link rel="stylesheet" 

href="../assets/css/scre en.css"></link> 

<script 

src="htt ps://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=<?= $settings['oauth2'] 

['apikey']; ?>&sensor=false"></script> 

<script src="../assets/js/mapping.js"></script> <script 

type="text/javascript"> 

function initialize() { 

var mapOptions = { 

center: new google.maps.LatLng(0, 0), zoom: 15, 

mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 

}; 

m ap = new 

) ); 

} 

google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize); 

</script> 

</head> 

<body> 

<h1>This Glass is located at:</h1> 

<dl> 

<dt>Latitude:</dt> 

<dd><?= $Google_ Location->latitude; ?></dd> <dt>Longitude:</dt> 

<dd><?= $Google_Location->longitude; ?></dd> <dt>Accuracy:</dt> 

<dd><?= $Google_Location->accuracy; ?> meters</dd> <dt>When:</d t> 



<dd><?= $Google_Location->timestamp; ?></dd> 

</dl> 

<div id="map-canvas"/> </body> 

</html> 

Gdy użytkownik wejdzie na tę stronę po uwierzytelnieniu, zobaczy coś takiego: 

 

I to wszystko! Twój użytkownik może zobaczyć, gdzie się zalogował, korzystając z tego jednorazowego 

żądania lokalizacji. 

Uzyskaj strefę czasową swojego użytkownika 

Ważnym elementem dostarczania treści kontekstowych w Google Glass jest zapewnienie, że Twoi 

użytkownicy nie otrzymają wiadomości o 3 nad ranem. Serwer Mirror API odpowie za pomocą 

formularza JSON w zestawionej tablicy elementów lokalizacji: 

{ 

"k ind": "mirror#locationsList", 

"items": [ 

{ 

"kind": "mirror#location", 

"id": "latest", 

"timestamp": " 2013-11-16T23:47:11.202Z", "latitude": 37.7584944, 

"longitude": -122.4188554, 

"accuracy": 30.0 



} 

] 

} 

Dlatego warto mieć możliwość określenia strefy czasowej użytkownika. 

Jak to działa 

Możemy skorzystać z poprzedniego samouczka, używając usługi Google Maps API do konwersji 

geolokalizacji na strefę czasową. Podobnie jak w poprzedniej sekcji, podczas uwierzytelniania OAuth2 

poprosimy o dostęp do następującego zakresu: 

https://www.googleapis.com/auth/glass.location 

Użytkownik musi przyznać Ci dostęp, aby wyświetlić swoją lokalizację i oś czasu Glass. Sprawdzimy 

najnowszą lokalizację Glass użytkownika: 

GET https://www.googleapis.com/mirror/v1/locations/ Authentication: 

Bearer ya29.AHES6VRXYylkehw3... 

We will take the latest location and ma ke a request to the Google Maps API 

to convert this into a time zone: 

GET 

https: //maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location= 

37.7384944,-122.4188554&timestamp=1388983902&sensor= true 

Korzystając z zapytania GET, wysyłamy wzdłuż współrzędnych geograficznych, sygnaturę czasową 

(strefa czasowa zmienia się w niektórych obszarach w czasie letniego) i istnienie czujnika (ustawione 

na true, ponieważ Google Glass używa GPS do poznania swojej lokalizacji. Mapy Google odpowie, 

podając informacje o tej strefie czasowej: 

{ "dstOffset" : 0, 

"rawOffset" : -28 800, 

"status" : "OK", 

"timeZoneId" : " America/Los_Angeles", "timeZoneName" : "Pacific 

Standard Time" 

} 

Wartość dstOffset to liczba sekund przesunięta od wartości rawOffset wynikająca z czasu letniego 

(DST). RawOffset to liczba sekund przesunięta względem czasu UTC, bez uwzględnienia czasu letniego. 

Czas lokalny jest obliczany przez dodanie parametrów dstOffset i rawOffset oraz przesłanego 

parametru timestamp. 

Realizacja 

W tym przykładzie narysujemy ostatnią znaną lokalizację użytkownika w Mapach Google po 

uwierzytelnieniu. Wiesz już, jak korzystać z systemu wywołań zwrotnych subskrypcji, ale nie możesz 



wyświetlić strony oddzwaniania, więc wykonamy żądanie lokalizacji na stronie oauth2callback / 

index.php, zakładając, że Glass już zgłosił swoją lokalizację. 

classes/ 

Google_OAuth2.class.php 

Google_OAuth2_Token.class.php 

Google_Location.class.php 

Google_Timezone.class.php 

HttpPost.class.php 

index.php 

oauth2callback/ 

index.php 

settings.php 

Setup 

W tym przykładzie możemy po prostu użyć ustawień z poprzedniej sekcji. 

Klasy 

Oprócz klas opisanych w poprzednich sekcjach, utworzymy klasę, która pozwoli nam pobrać strefę 

czasową przy użyciu geolokalizacji z Google Maps API. 

classes/Google_Timezone.class.php 

<?php 

// class es/Google_Timezone.class.php 

require_once('HttpPost.class.php'); 

/** 

* C onvert a geolocation to a timezone using * 

https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone */ 

class Google_Timezone { 

const URL = 

'https://maps.g oogleapis.com/maps/api/timezone/json'; 

const SENSOR_TRUE = 'true'; const SENSOR_FALSE = 'false'; 

const STATUS_OK = "OK"; 

const STATUS_INVALID_R EQUEST = "INVALID_REQUEST"; const 

STATUS_OVER_QUERY_LIMIT = "OVER_QUERY_LIMIT"; const 

STATUS_REQUEST_DENIED = "REQUEST_DENIED"; const 



STATUS_UNKNOWN_ERROR= "UNKNOWN_ERROR"; const 

STATUS_ZERO_RESULTS = "ZERO_RESULTS"; 

public $location, 

$timestamp, 

$sensor = se lf::SENSOR_FALSE; 

public $dstOffset, 

$rawOffset, 

$status, 

$timeZo neId, 

$timeZoneNa me, 

$error_message; 

public function __construct() { $this->timestamp = time(); } 

/** 

* fetch the timezone 

*/ 

public function fetch() { 

// documented at https://developers .google.com/maps/documentation/timezone/ 

$getParms = array( 

'location' => $this-> location, 'timestamp' => $this->timestamp, 'sensor' => 

$this->sensor ); 

// is there an err or here? 

if ($response->status != self::STATUS_OK) { throw new Exception("The server reported an error: 

'".$response->error_message."'"); 

} else { 

$this->f romJSONObject($response); 

} 

} 

/** 

* co nvert a JSON object to a Google_Timezone */ 

public function fromJSONObject($jsonobject) { 

$this->dstOffset = $jsonobject->dstOffset; 



$this->rawOffset = $jsonobject->rawOffse t; 

$this->status = $jsonobject->status; 

$this->timeZoneId = $jsonobject->t imeZoneId; 

$this->timeZoneName = $jsonobject>timeZone Name; 

$this->error_message = $jsonobject>error_message; 

} 

} 

?> 

$th is->HttpPost = new HttpPost(self::URL); 

foreach ($getParms as $key=>$val) { $this-> HttpPost- 

>addGetParameter($key, $val); 

} 

$ this->HttpPost->execute(); 

$response = json_decode($this->HttpPost>httpResponse); 

Kontrolery 

Kontroler index.php ustawia zakres z klasy Google_Location dla procesu uwierzytelniania. 

index.php 

<?php 

// index.php 

*/ 

if( isset($_GET['code'])) { 

// try to get an access toke n $code = $_GET['code']; 

require_once('settings.php'); 

require_once('classes/Google _Location.class.php'); 

$Google_OAuth2 = new Google_OAuth2(); 

$Google_OAuth2->response_type = "code"; 

$Google_OAuth2->client_id = $settings['oau th2']['oauth2_client_id']; 

$Google_OAuth2->redirect_uri = $settings['oauth2']['oauth2_redirect' ]; 

// authenticate the user 

$Google_OAuth2_Tok en = new Google_OAuth2_Token(); 

$Google_OAuth2_Token->code = $code; 



$Google_OAuth2_Token->client_id = $se ttings['oauth2'] 

['oauth2_client_id']; 

$Google_OAuth2_Token->client_secret = $settings['oauth2'] 

['oauth2_secret']; 

$Google_OAuth2 _Token->redirect_uri = $settings['oauth2'] 

['oauth2_redirect']; 

$Google_OAuth2_ Token->grant_type = "authorization_code"; 

// want to know the location of the user 

$Google_OAuth2->addScopes(Google_ Location::$scopes); 

$Google_OAuth2->authenticate(); 

?> try { 

$Google_OAuth2_Token->authenticate(); } catch (Exception $e) { 

// handle this exception 

throw $e; 

} 

$Google_Location = new Google_Location($OAuth2_Token); 

$Google_Location->fetch(); 

The OAuth2 callback page retrieves the user’s current location, then asks 

Google Maps to map that to a timezone 

oauth2callback/index.php 

<? 

require_once('settings.php'); 

require_once('classes/Google _Location.class.php'); 

require_once('classes/Google_Timezone.class.php'); 

// we want to relate times to UTC 

date_default_timezone_set("UTC "); 

/** 

* th e OAuth server should have brought us to this page 

with a $_GET['code'] 

$Google_Timezone = new Google_Timezone(); $Google_Timezone- 

>location = 



$Google_Lo cation->latitude.','.$Google_Location->longitu de; 

$Google_Timezone->sensor = 

Google_Timezone::SENSOR_T RUE; 

$Google_Timezone->fetch(); 

} 

?> 

<h 1>Your timezone:</h1> <dl> 

<dt>Timezone:</dt> 

<dd><?= $Google_T imezone->timeZoneName; ?></dd> <dt>Current Time: 

</dt> 

<? $ti me = time() + $Google_Timezone->dstOffset + 

$Google_Timezone->rawOffset; ?> 

<dd><?= date('r', $time); ?></dd> 

</dl> 

I to wszystko! Twój użytkownik może teraz zobaczyć, w której strefie czasowej jest jego Glass: 

 

Zidentyfikuj swoich użytkowników 

W ramach procesu Google OAuth2 możesz pobrać identyfikator Google+ użytkownika. Dzięki temu 

możesz uzyskać podstawowe informacje demograficzne o swoim użytkowniku, takie jak jego płeć i 

preferencje językowe. 

Jak to działa 

Przed wykonaniem uwierzytelniania OAuth2 należy dołączyć rozszerzenie Zakres userinfo.profile w 

żądaniu zakresu OAuth2: 

https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile 

Użytkownik musi zezwolić na dostęp do swojego profilu użytkownika. Po przeprowadzeniu 

uwierzytelniania możesz zażądać informacji o profilu użytkownika, wysyłając puste żądanie na adres 

URL informacji o użytkowniku: 

GET http://www.googleapis.com/oauth2/v1/userinfo Authorization: Bearer 

ya29.AHES6VRXYylkehw3... 

Google will return a JSON form atted string that contains basic information 



about the user’s Google+ profile: 

{ 

"id ": "116941438158290262681", 

"name": "Tony Gaitatzis" 

"given_name": "Tony", 

"family_name": "Gaitatz is", 

"link": 

" https://plus.google.com/116941438158290262681", "picture": 

"https://lh4.googleusercontent.com/-qBA69WBhhJ0/AAAAAAA A 

AAI/AAAAAAAABs4/APMt8owfOL0/s120-c/photo.jpg", "gender" : 

"male", 

"locale": "en" 

} 

Sekwencja tej interakcji wygląda następująco: 

 

Realizacja 



Zgodnie z samouczkiem dotyczącym uwierzytelniania OAuth2 będziemy mieć następującą strukturę: 

classes/ 

Google_OAuth2.class.php 

Google_OAuth2_Token.class.php 

Google_Userinfo.class.php 

HttpPost.class.php 

index.php 

oauth2callback/ 

index.php 

settings.php 

Setup 

Skonfigurujmy ustawienia, aby przechowywać ustawienia aplikacji Google OAuth2, które otrzymałeś 

podczas rejestracji klienta OAuth2. 

<?php 

// settin gs.php 

$settings['oauth2']['oauth2_client_id'] = 

'YOURCLIENTID.apps.googleuserconte nt.com'; 

$settings['oauth2']['oauth2_secret'] = 'YOURCLIE NTSECRET'; 

$settings['oauth2']['oauth2_redirect'] = 

'https://example.com/oauth2callback'; 

?> 

Klasy 

Oto jak mówimy PHP, aby to wszystko zrobił: 

classes/Google_Userinfo.class.php 

<?php 

// class es/Google_Userinfo.class.php 

require_once('HttpPost.class.php'); 

/** 

* Get the Google+ user account from 

* https://www.googleapis.com/oauth2 /v1/userinfo 

* 



* Requires that user has been OAuth authenticated */ 

class Google_Userinfo { 

const URL = 'https://www.g oogleapis.com/oauth2/v1/userinfo'; public $fetched = false; 

// this is the scope required to access the userinfo 

public static $scopes = array( 

'https://www.googleapis.com/a uth/userinfo.profile' 

); 

user 

// we can only grab userinfo from an authenticated 

public $Google_OAuth2_Token; 

// these are the variables that will come back from the user 

public $id, 

$name, 

$given_ name, 

$family_name , 

$link, 

$pictu re, 

$gender; 

/** 

* Use the authenticated Google_OAuth2_Token */ 

public function __construct($Google_OAuth2_Tok en) { $this- 

>Google_OAuth2_Token = $Google_OAuth2_Token; 

} 

/* * 

* F etch the Google+ profile information */ 

public function fetch() { 

// we will be sending the OAuth2 access_token through the HTTP headers 

$headers = array( 

'Authorization: '.$ this>Google_OAuth2_Token->token_type.' 

'.$this>Google_OAuth2_Token->access_token 

); 



$this->HttpPost = new HttpPost(self::URL); $this->HttpPost->setHeaders( 

$headers ); 

if ($this->G oogle_OAuth2_Token->authenticated) { 

$this->HttpPost->post(); 

$response = json_decode($this->HttpPost>httpResponse); 

} else { 

throw n ew Exception ("Google_OAuth2_Token needs to be authenticated 

before you can fetch userinfo."); 

} 

// is there an error here? 

if ($response->error) { 

throw new Exception(" The server reported 

an error: '".$response->error->errors[0]->m essage."'"); } else { 

$this->id = $response->id; 

$this->given_name = $resp onse->given_name; $this->family_name = 

$response>family_name; 

$this->link = $response-> link; $this->picture = $response->picture; $this- 

>gender = $response->gender; 

$this->authenticated = true; } 

} 

} 

?> 

Kontrolery 

Plik index.php ustawia zakres uwierzytelniania OAuth2 na userinfo.profile, a następnie rozpoczyna 

proces uwierzytelniania 

index.php 

<?php 

// inde x.php 

require_once('settings.php'); 

require_once('classes/Google _OAuth2.class.php'); 

require_once('classes/Google_Userinfo.class.php'); 



$Google_OAuth2 = new Google_OAuth2(); 

$Google_OAuth2->response_type = "code"; 

$Google_OAuth2->client_id = $settings['oauth2']['oauth2_client_id']; 

$Google_OAuth2->redirect_uri = $settings['oauth2']['oauth2_redirect' ]; 

$Google_OAuth2->addScope(Google_Userinfo::$scopes); 

$Google_OAuth2->authenticate(); 

require('../settings.php'); 

require_once('../classes/Google_OAuth2_Token.class.php') ; 

require_once('../classes/Google_Userinfo.class.php'); 

/** 

* th e OAuth server should have brought us to this page 

with a $_GET['code'] 

*/ 

if( isset($_GET['code'])) { 

// try to get an access toke n 

$code = $_GET['code']; 

// authenticate the user 

$Google_OAuth2_Tok en = new Google_OAuth2_Token(); 

$Google_OAuth2_Token->code = $code; 

$Google_OAuth2_Token->client_id = $se ttings['oauth2'] 

['oauth2_client_id']; 

$Google_OAuth2_Token->client_secret = $settings['oauth2'] 

['oauth2_secret']; 

$Google_OAuth2 _Token->redirect_uri = $settings['oauth2'] 

['oauth2_redirect']; 

$Google_OAuth2_ Token->grant_type = "authorization_code"; 

?> 

Po uwierzytelnieniu użytkownik wraca do identyfikatora URI wywołania zwrotnego, który weryfikuje 

uwierzytelnienie, a następnie pobiera informacje z profilu Google+. 

oauth2callback/index.php 

<?php 



// oaut h2callback/index.php 

try { 

$Google_OAuth2_Token->authenticate(); } catch (Exception $e) { 

// handle this exception 

throw $e; 

} 

// now let's post some HTML to the timeline! if ($Google_OAuth2_Token- 

>authenticated) { 

// grab the user's information 

$Google_Userinfo = new Go ogle_Userinfo($Google_OAuth2_Token); 

try { 

$Google_Userinfo->fetch(); } catch (Exception $e) { 

// handle this exception 

throw $e; 

} 

} 

} 

?> 

<h 1>You Have Logged In</h1> <dl> 

<dt>Name:</dt> 

<dd><?= $Googl e_Userinfo->name; ?></dd> <dt>user id:</dt> 

<dd><?= $Google_Userinfo->id; ?></dd> <dt>Google+ URL:< /dt> 

<dd><?= $Google_Userinfo->link; ?></dd> 

</dl> 

Pobieranie zawartości osi czasu 

Pobieraj treści od użytkowników 

Pobierz kartę osi czasu i załącznik 

Możesz sprawdzić każdy utworzony przez siebie element na osi czasu, który udostępnił Ci użytkownik 

Glass. Czasami musisz wejść w interakcję z czymś, co użytkownik udostępnił w Twojej usłudze, lub 

możesz chcieć wrócić do niektórych informacji, które zostały wcześniej opublikowane. 

Jak to działa 



Przede wszystkim użytkownik musi zezwolić Twojemu Glassware na dostęp do jego osi czasu. Dlatego 

musisz poprosić o dostęp do ich zakresu glass.timeline OAuth2: 

https://www.googleapis.com/auth/glass.timeline 

Aby pobrać kartę osi czasu, musisz znać identyfikator żądanej karty osi czasu, która pojawia się, gdy 

subskrybujesz aktualizacje osi czasu lub gdy pobierasz elementy osi czasu Glass. Gdy użytkownik 

przyzna Ci dostęp do swojej osi czasu, możesz pobrać jego oś czasu, korzystając z tego adresu URL: 

GET https://www.googleapis.com/mirror/v1/timeline/{id} Authorization: 

Bearer ya29.AHES6VRXYylkehw3... 

Jeśli wszystko się powiedzie, otrzymasz zwrotny kod JSON od Google z opisem karty osi czasu. Format 

tego JSON wygląda tak: 

{ 

"kind":"mirror#timelineItem", 

"id":"3664d583-f39f-4a15-99d c-d2860c722f78", 

"selfLink":" https://www.googleapis.com/mirror/v1/timelin e/3664d583- 

f39f-4a15-99dc-d2860c722f78", 

"created":"2013-12-18T17:27:05 .019Z", 

"updated":"2013-12-18T17:27:08.301Z" , 

"displayTime":"2013-12-18T17:27:05.01 9Z", 

"etag":"1387387628301", 

"recipients":[ 

{ 

"kind":"mirror#contact", 

"source":"api:561291762 02", 

"id":"example.com_service", 

"displayName":"Example Ser vice Name", "imageUrls":[ 

"https://example.com/glass_content_icon.png" ], 

"priority":"7" 

} 

], 

"a ttachments":[ 

{ 

"i d":"ps:5958782948912901890", "contentType":"image/jpeg", 



"contentUrl":" https://www.googleapis.com/mirror/v1/timel ine/3664d583- 

f39f-4a15-99dc-d2860c722f78/attachments/ps: 5958782948912901890? 

alt=media" 

} 

], 

"m enuItems":[ 

{ 

"a ction":"DELETE" 

} 

] 

} 

Ważną rzeczą do zapamiętania jest to, że jedyną zawartością na osi czasu, którą Twoja usługa będzie 

mogła zobaczyć, jest to, co utworzyłeś lub Twój użytkownik szkła zdecydował się Ci udostępnić. Zwróć 

uwagę, że istnieje sekcja JSON, która definiuje załączniki: 

"attachments":[ 

{ 

"i d":"ps:5958782948912901890", "contentType":"image/jpeg", 

"contentUrl":" https://www.googleapis.com/mirror/v1/timel ine/3664d583- 

f39f-4a15-99dc-d2860c722f78/attachments/ps: 5958782948912901890? 

alt=media" 

} 

] 

Ten załącznik mówi nam, jaki typ załącznika mamy i jak go pobrać. Podobnie jak przy pobieraniu osi 

czasu, możemy poprosić o treść, pobierając „contentURL” po uwierzytelnieniu - w tym przykładzie: 

GET https: //www.googleapis.com/mirror/v1/timeline/3664d583-f 39f-4a15-99dcd2860c722f78/ 

attachments/ps:59587829489129 01890?alt=media 

Authorization: Bearer ya29.AHES6VRXYylkehw3... 

Serwer zwróci binarną zawartość załącznika. 

Realizacja 

Zgodnie z poprzednimi samouczkami utworzymy następującą strukturę plików, która pozwoli nam 

utworzyć uwierzytelnianie OAuth2, a następnie pobierzemy kartę osi czasu 

classes/ 



Google_Contact.class.php 

Google_Location.class.php 

Google_Menu_Item.class.php 

Google_Menu_Item_Value.class.php 

Google_OAuth2.class.php 

Google_OAuth2_Token.class.php 

Google_Timeline_Item.class.php 

Google_Timeline_Item_Attachment.class.php 

HttpPost.class.php 

index.php 

oauth2callback/ 

index.php 

settings.php 

Setup 

Plik ustawień dla tego samouczka jest taki sam, jak dla poprzednich samouczków Classes. Musimy 

zmodyfikować naszą klasę Google_Timeline_Item_Attachment, aby zawierała funkcję, która pobiera z 

adresu URL treści: 

classes/Google_Timeline_Item_Attachment.class.php 

... 

public function fetchContent() { 

if (!$this->id) { 

throw new Exception("No attachment has been loaded. You must first grab a 

Google_Timeline_Item"); 

} 

// we will be sending the OAuth2 access_token through the HTTP headers 

$headers = array( 

'Authorization: '.$ this 

>Google_OAuth2_To ken->token_type.' '.$this 

>Google_OAuth2_Token->access_token 

); 

$HttpPost = new HttpPost($this->contentUrl); 

$HttpPost->setHeaders( $headers ); 



throw new Exception ("Google_OA uth2_Token needs to be authenticated 

before you can fetch attachments."); 

} } 

... 

Kontrolery 

Nasz identyfikator URI wywołania zwrotnego musi zweryfikować uwierzytelnienie OAuth2. Następnie 

pobierze kartę osi czasu i pobierze załącznik obrazu. Dogodnie możemy skorzystać z elementu osi 

czasu, który wstawiliśmy z załącznikiem w poprzednim rozdziale lub ze zdjęciem, które użytkownik 

Glass udostępnił Twojej usłudze. W tym przykładzie musimy już znać identyfikator elementu na osi 

czasu, ponieważ kodujemy go na stałe w kontrolerze jako $ timeline_id. W tym kontrolerze używamy 

również małej sztuczki, aby wyświetlać obrazy w tekście, ponieważ muszą być one pobierane przy 

użyciu tokenu OAuth2 i nie można się do nich odwoływać jako tagi img w przeglądarce przez połączenie 

użytkownika. W tym przykładzie pobieramy załączniki, a następnie wyświetlamy je w tekście jako dane 

zakodowane w base64 w następujący sposób: 

<img alt="image" src="data:{image mime 

type};base64,{base64 encoded image data} " width="320" height="234" /> 

if ($this->Google_OAuth2_Token->authenticated) { 

$HttpPost->post(); 

Here’s how we do that: 

// download the attachm ent binary $this->content = $HttpPost- 

>httpResponse; 

oauth2callback/i ndex.php 

<?php 

// oaut h2callback/index.php } else { $timeline_id = ‘a0d44609-a77a-4d2c- 

887c-ea3c8c7700d’; 

require('../settings.ph p'); 

require_once('../classes/Google_OAuth2_Token.class.php') ; 

require_once('../classes/Google_Timeline_Item.class.php' ); 

/** 

* th e OAuth server should have brought us to this page 

with a $_GET['code'] 

*/ 

if( isset($_GET['code'])) { 

// try to get an access toke n 



$code = $_GET['code']; 

/ / authenticate the user 

$Google_OAuth2_Tok en = new Google_OAuth2_Token(); 

$Google_OAuth2_Token->code = $code; 

$Google_OAuth2_Token->client_id = $se ttings['oauth2'] 

['oauth2_client_id']; 

$Google_OAuth2_T oken->client_secret = $settings['oauth2'] 

['oauth2_secret']; 

$Google_OAuth2 _Token->redirect_uri = $settings['oauth2'] 

['oauth2_redirect']; 

$Google_OAuth2_ Token->grant_type = "authorization_code"; 

try { 

$Goo gle_OAuth2_Token->authenticate(); 

} catch (Exception $e) { 

// handle this exception 

throw $e; 

} 

} 

} 

?> <h2>Timeline Item</h2> <dl> 

<dt>ID</dt> 

<dd><?= $G oogle_Timeline_Item->id; ?></dd> 

<dt>Created</dt> 

<dd><?= $Google _Timeline_Item->created; ?></dd> 

<? if ($Google_Timeline_Item->recipients) { ?> <dt>Recipients</dt> 

<? $numRecipients = count($Google_Timeline_Item>recipients); ?> 

Sent to <?= $numRecipients; ?> recipient<? if ($numRecipients !== 1) { ? 

>s<? } ?>: 

<? foreach ($Google_Timeline_Item->recipients as $Recipient) { ?> 

<dd><?= $Recipient->displayName; ?></dd> 

<? } ?> 



<? } ?> 

// A user just logged in. Let's figure out where their Glass is 

if ($Google_OAuth2_Token->authenticated) { <? if 

($Google_Timeline_Item->html) { ?> 

<dd><?= $Google_Timeline_Item->ht ml; ?></dd> <? } ?> 

$Google_Timeline_Item = new 

Google_Timeline_Item($Google_OAuth2_Token); 

// fetch the timeline item by the Timeline ID 

$Google_Timeline_Item->get($timeline_id) ; 

// fetch the attachments - we will display them inline later 

if ($Google_Timeline_Item->attachments) { foreach 

($Google_Timeline_Item->attachments as $Attachment) { 

$Attachment->fetchContent(); 

} 

} 

<? if ($Google_Timeline_Item->text) { ?> <dd><?= 

$Google_Timeline_Item->text; ?></dd> 

<? } ?> 

<? if ($G oogle_Timeline_Item->attachments) { ?> <dt>Attachments</dt> 

<? $numAttachments = 

count($Google_Timeline _Item->attachments); ?> Found <?= 

$numAttachments; ?> attachment<? if ($numAttachments !== 1) { ?>s<? } 

?>: 

<? foreach ($Google_Timeline_Item->attachments as $Attachment) { ?> 

<? 

// we can display images inline in our HTML // 

http://stackoverflow.com/questions/11474346/ho w-to-encod e-imageswithin-html 

$imageType = $Attachment->contentType; $imagedata = 

base64_encode($Attachment>content); 

?> 

<d d><img alt="image" src="data:<?= $imagetype; ?>;base64,<?= 



$imagedata; ?>" width="320" height="234" /></dd> 

<? } ?> 

<? } ?> 

</dl> 

Kiedy użytkownik uwierzytelnia się i wraca na stronę oauth2callback / index.php, zobaczy coś takiego, 

jak to, pokazujące szczegóły karty osi czasu, pobrany identyfikator URI wywołania zwrotnego oraz 

załączony obraz. 

 

Otóż to. Teraz możesz przeglądać karty osi czasu i ich załączniki 

Uzyskaj dostęp do osi czasu 

Możesz przejrzeć wszystkie utworzone przez siebie elementy na osi czasu, które udostępnił Ci 

użytkownik Glass. Czasami trzeba spojrzeć w przeszłość. Może chcesz zagregować lub podsumować 

dane historyczne. Może chcesz przypomnieć użytkownikowi informacje, które zamieścili wcześniej. 

Jak to działa 

Aby pobrać zawartość osi czasu, użytkownik musi najpierw upoważnić Cię do dostępu do swojej osi 

czasu. Możesz to zrobić, prosząc o dostęp do zakresu glass.timeline: 

https://www.googleapis.com/auth/glass.timeline 

Gdy użytkownik przyzna Ci dostęp do swojej osi czasu, możesz pobrać jego oś czasu, publikując pod 

tym adresem URL: 

POST https://www.goog leapis.com/mirror/v1/timeline Authorization: Bearer 

ya29.AHES6VRXYylkehw3... 

If everything was successful, y ou’ll receive JSON back from Google 



containing an array of timeline items. 

The format of that JSON looks like th is: 

{ "kind":"mirror#timeline", 

"nextPageToken":"somereal lylongstring", "items": [ 

// an array of JSON-encoded timeline objects ] 

} 

Prawdziwy przykład tego formatu, zawierający jedną kartę osi czasu z menu i jedno zdjęcie 

udostępnione w usłudze, wygląda następująco: 

{ 

"kind":"mirror#timeline", 

"nextPageToken":"CrIBCqQBwnQvNKTLoAD__wAA_wG4k56MjNGKjJq 

N18vKzs_JzsbGx8fLzNbRlouaktfMnZrOnc_Ky9LLysjP0svIx53Snc3 

HzdKZzc7Oy8ebz87JzJnW_wD-__73zthlYP_d__tHbGFzcy51c2VyKDQ 

1MTA2MTk5ODg0MykuaXRlbSgzYmUxYjA1NC00NTcwLTQ3OGItYjI4 

Mi1 mMjExNDhkMDE2M2YpAAEQCiFBW0Ie2eznMiAA8ISVfAE=", 

"items":[ 

{ 

"kind":"mirror#timelineItem", 

"id":"cc4bf15e-370d-4ebf-a2f3 -1f1282623029", 

"selfLink":" https://www.googleapis.com/mirror/v1/timelin e/cc4bf15e- 

370d-4ebf-a2f3-1f1282623029", 

"created":"2013-12-14T22:52:48 .719Z", 

"updated":"2013-12-19T20:19:12.923Z" , 

"etag":"1387484352923", 

"html":"<article><section ><p class=\"text-auto 

-size\">Good News!</p></section></article>", 

"menuItems":[ 

{ 

"a ction":"REPLY" }, 

{ 

"i d":"like", 



"action":"C USTOM", "values":[ 

{ 

"s tate":"DEFAULT", "displayName":"Like", 

"iconUrl":"http://example.com/assets/img/like.png 

" } 

] 

} 

], 

"n otification":{ 

"level":"DEFAULT" 

} 

} , 

{ 

"kind":"mirror#timelineItem", 

"id":"3664d583-f39f-4a15-99d c-d2860c722f78", 

"selfLink":" https://www.googleapis.com/mirror/v1/timelin e/3664d583- 

f39f-4a15-99dc-d2860c722f78", 

"created":"2013-12-18T17:27:05 .019Z", 

"updated":"2013-12-18T17:27:08.301Z" , 

"displayTime":"2013-12-18T17:27:05.01 9Z", 

"etag":"1387387628301", 

"recipients":[ 

{ 

"kind":"mirror#contact", 

"source":"api:561291762 02", 

"id":"example.com_service", 

"displayName":"Example Ser vice Name", "imageUrls":[ 

"https://example.com/glass_contact_icon.png" ], 

"priority":7 

} 

], 



"a ttachments":[ 

{ 

"i d":"ps:5958782948912901890", "contentType":"image/jpeg" } 

], 

"l ocation":{ 

"kind":"mirr or#location", 

"timestamp":"2013-12-18 T17:20:47.464Z", "latitude":"40.7012228", 

"longitude":"-73.9263827", 

"accuracy":"30" 

}, 

"m enuItems":[ 

{ 

"a ction":"DELETE" } 

] 

} 

] 

} 

Ważną rzeczą do zapamiętania jest to, że jedyną zawartością na osi czasu, którą Twoja usługa będzie 

mogła zobaczyć, jest to, co utworzyłeś lub Twój użytkownik szkła zdecydował się Ci udostępnić. 

Setup 

Prawdopodobnie odniesiesz korzyści z przeczytania ADD A CONTACT lub ADD MENU ITEM RESPONSES  

przed zrozumieniem, jak w pełni zaimplementować te funkcje. Zgodnie z poprzednimi samouczkami 

utworzymy następującą strukturę plików, która pozwoli nam utworzyć uwierzytelnianie OAuth2, a 

następnie pobrać karty osi czasu. 

classes/ 

Google_Contact.class.php 

Google_Location.class.php 

Google_Menu_Item.class.php 

Google_Menu_Item_Value.class.php 

Google_OAuth2.class.php 

Google_OAuth2_Token.class.php 

Google_Timeline.class.php 



Google_Timeline_Item.class.php 

Google_Timeline_Item_Attachment.class.php 

HttpPost.class.php 

index.php 

oauth2callback/ 

index.php 

settings.php 

Ustawienia 

Plik ustawień dla tego samouczka jest taki sam, jak w poprzednich samouczkach 

Klasy  

Jedyną nową klasą, którą zbudujemy dla tego, jest klasa Google_Timeline, która pobiera całą oś czasu: 

classes/Google_Timeline.class.php 

<?php 

// class es/Google_Timeline.class.php 

require_once('HttpPost.class.php'); 

require_once('Google_Timeline_Ite m.class.php'); 

/** 

* G rab the user’s shared Timeline from 

* https://www.googleapis.com/mirror/v 1/timeline/ * 

* Requires that user has been OAuth authenticated */ 

class Google_Timeline { 

const URL = 

'https://www.g oogleapis.com/mirror/v1/timeline/'; public $fetched = false; 

// this is the scope required to access the userinfo 

public static $scopes = array( 

'https://www.googleapis.com/auth/glass.timeline', 

' https://www.googleapis.com/auth/glass.location' ); 

// we can only grab userinfo from an authenticated 

user 

publ ic $Google_OAuth2_Token; 

// This is what we send to the server public $bundleId, 



$includeDeleted, 

$maxResults, 

$orderBy, 

$pageToke n, 

$pinnedOnly , 

$sourceItemId ; 

// this will come back from the server public $kind, 

$nextPageToken, 

$items; 

/** 

* U se the authenticated Google_OAuth2_Token */ 

public function __construct($Google_OAuth2_Tok en) { 

$this->Google_OAuth2_Token = $Google_OAuth2_Token; 

} 

/* * 

* Download the user’s shared Timeline Items */ 

public function list_items() { 

// Add each property to the PO ST data // but only if the property is set 

if ($this->bundleId) $postData['bundleId'] = $this->bundleId; 

if ($this->includeDeleted) $postData['includeDeleted'] = $this - 

>includeDeleted; 

if ($this->maxRes ults) $postData['maxResults'] = $this->maxResults; 

if ($this->orderBy) $postData['orderBy'] = $this->orderBy; 

if ($this->pageToken) $postData['pageToken'] = $this->pag eToken; 

if ($this->pinnedOnly) $postData['pinnedOnly'] = $this->pinnedOnl y; 

if ($this->sourceItemId) $postData['orderBy'] = $this->sourceItemId; 

$json = ''; 

// if the PO ST data contains daat, create JSON if ($postData) $json = 

json_encode($postData); 

// we will be sending the OAuth2 access_token through the HTTP headers 

$headers = array( 



'Authorization: '.$ this 

>Google_OAuth2_To ken->token_type.' '.$this 

>Google_OAuth2_Token->access_token 

); 

if ($json) $headers[] = 'Content-Type: 

application/json'; 

if ($json) $header s[] = 'Content-length: '. strlen($json); 

$this->HttpPost = new HttpPost(self::URL); $this->HttpPost->setHeaders( 

$headers ); if ($json) $this->HttpPost->setRawPostData( 

$json ); 

if ($this->Google_OAuth2_Token->authenticated) 

{ 

$ this->HttpPost->post(); 

$response = json_decode ($this->HttpPost>httpResponse); 

} else { 

throw n ew Exception ("Google_OAuth2_Token 

needs to be authenticated before you can fetch lo cations."); 

} 

// is there an error here? 

if ($response->error) { 

throw new Exception(" The server reported 

an error: '".$response->error->errors[0]->m essage."'"); } else { 

$this->kind = $response->kind; 

$this->nextPageToken = $respo nse>nextPageToken; 

if ($response->kind == "mirror#timeline") 

{ 

foreach ($response->items as $timelineItem) { 

$TimelineItem = new 

Google_Timeline_Item ($this->Google_OAuth2_Token); $TimelineItem 

>fromJSONObject($timelineItem); 

$this->TimelineItems[] = $Timeline Item; 



} 

} 

$ this->fetched = true; } 

} 

} 

?> 

// authenticate the user 

$Google_OAuth2_Tok en = new Google_OAuth2_Token(); 

$Google_OAuth2_Token->code = $code; 

$Google_OAuth2_Token->client_id = $se ttings['oauth2'] 

['oauth2_client_id']; 

$Google_OAut h2_Token->client_secret = $settings['oauth2'] 

['oauth2_secret']; 

$Google_OA uth2_Token->redirect_uri = $settings['oauth2'] 

['oauth2_redirect']; 

$Google_OAu th2_Token->grant_type = "authorization_code"; 

Wszystkie inne struktury danych osi czasu zostały opisane w poprzednich sekcjach. 

Kontrolery 

Oauth2callback / index.php pobiera listę elementów Glass Timeline, do których masz dostęp, 

formatuje je na Timeline i powiązane obiekty, a następnie wyświetla je. 

oauth2callback/index.php 

<?php 

// oaut h2callback/index.php 

try { 

$Google_OAuth2_Token->authenticate(); } catch (Exception 

$e) { 

// handle this exception 

throw $e; 

} 

// A user just logged in. 

// Let’s download their Timeline 



if ($Google_OAuth2_Token ->authenticated) { 

$Google_Timeline = new 

Google_Timeline($Google_OAuth2_Token); 

$Google_Timeline->list_items(); 

} 

} 

re quire('../settings.php'); 

require_once('../classes/Google_OAuth2_Token.class.php') ; 

require_once('../classes/Google_Timeline.class.php'); 

/** 

* the OAuth server should have brought us to this page with a $_GET['code'] 

*/ 

if( isset($_GET['code'])) { 

// try to get an access to ken 

$code = $_GET['code']; 

?> 

<? if ($Google_Timeline->TimelineItems) { ?> 

<? $numTimelineItems = count($Google_Timel ine>TimelineItems); ?> 

Found <?= $numTimelineItems; ?> Timeline Item<? if ($numTimelineI tems 

!== 1) { ?>s<? } ?>: 

<? foreach ($Google _Timeline->TimelineItems as $TimelineItem) { ?> 

<h2>Timeline Item</h2> 

<dl> 

<dt>ID</dt> 

<dd><?= $Ti melineItem->id; ?></dd> 

<dt>Created</dt> 

<dd><?= $Timelin eItem->created; ?></dd> 

<? if ($TimelineItem->recipients) { ?> 

<dt>Recipients</dt> 

<? $numRecipients = count($TimelineItem>recipients); ?> 

Sent to <?= $numRecipients; ?> recipient<? if ($numRecip ients 



!== 1) { ?>s<? } ?>: 

<? foreach ($TimelineItem->recipients as $Recipient) { ?> 

<dd><?= $Recipient->displayName; ?></dd> 

<? } ?> 

<? } ?> 

<? if ($TimelineItem->html) { ?> <dd><?= 

$TimelineItem->html; ?></dd> 

<? } ?> 

<? if ($TimelineItem->text) { ?> <dd><?= 

$TimelineItem->text; ?></dd> 

<? } ?> 

<? if ($TimelineItem->attachments) { ?> 

<dt>Attachments</dt> 

<? $numAttachments = 

count($TimelineItem->attachment s); ?> 

Found <?= $numAttachments; ?> attachment<? if 

($numAttachments !== 1) { ?>s<? } ?>: <? foreach 

($TimelineItem->attachments as $Attachment) { ?> 

<dd><?= $Attachment->id; ?>: <?= $Atta chment- 

>contentType; ?></dd> 

<? } ?> 

<? } ?> 

</dl> 

<? } ?> 

<? } ?> 

<h1>Go ogle Timeline Item:</h1> 

<dl> 

<dt> ID</dt> 

<dd><?= $G oogle_Timeline->TimelineItems[0]->id; ?></dd> 

<dt>SelfLink</dt> 

<dd><?= $Google_ Timeline->TimelineItems[0]->selfLink; ?></dd> 



<dt>Display Time</dt> 

<dd><?= $Google_Time line->TimelineItems[0]->displayTime; ?></dd> 

<dt>Attachment</dt> 

<dd><img alt="image " src="data:<?= $imagetype; ?>;base64,<?= 

$imagedata; ?>" /></dd> 

</dl> 

Kiedy użytkownik uwierzytelni się i przejdzie do strony oauth2callback / index.php, zobaczy coś 

takiego, z listą pozycji na osi czasu, do których ma dostęp twoja usługa. W tym przykładzie są dwa - 

ten, który wstawiliśmy na ich oś czasu i zdjęcie, które udostępnili w naszym serwisie. 

 

Otóż to. Teraz możesz przeglądać oś czasu użytkownika Glass. 

Branding i sprawdzone metody. Zbuduj Glassware od podstaw 

Interfejs użytkownika Glassware 

Istnieje kilka typowych układów kart dla typowych przypadków użycia. Podobnie jak Google tworzy 

wytyczne dotyczące interfejsu użytkownika dla aplikacji na telefony komórkowe i tablety, stworzyło 

również wytyczne dotyczące interfejsu użytkownika dla Glassware. Te wytyczne tworzą zarówno 

przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika, jak i wspólny wygląd i styl pomiędzy Glassware, 

umożliwiając użytkownikom przechodzenie między Glassware bez konieczności uczenia się każdego 

nowego Glassware. Układ karty i marginesy na ekranie są następujące: 



 

1. Główna treść (560 x 240 pikseli) 

Główna treść karty jest zapisana czcionką Roboto Thin (omówiona później) i jest ograniczona 

dopełnieniem. Glass dynamicznie zmienia rozmiar czcionki w zależności od ilości treści. 

2. Obraz z pełnym spadem (640 x 360 pikseli) 

Obrazy działają najlepiej, gdy są pełne i nie wymagają wypełnienia 40 pikseli, którego wymaga tekst. 

3. Stopka (560 x 4 0 pikseli) 

Stopka zawiera dodatkowe informacje o karcie, takie jak źródło karty lub sygnatura czasowa. Tekst 

stopki ma zwykle 26 pikseli, Roboto Light, biały (#ffffff) i jest wyśrodkowany. 

4. Pasek stanu (640 x 3 piksele) 

Pasek stanu ma 3 stany. Suwak pokazuje aktualną lokalizację w zestawie kart. Postęp lub okres karencji 

pokazuje postęp lub czas anulowania działania. Candy trzciny animuje się w pętli podczas 

przetwarzania. 

5. Lewy obraz lub kolumna (240 x 360 pikseli) 

Obraz lub kolumny po lewej stronie wymagają modyfikacji dopełnienia i zawartości tekstu. Pełną siatkę 

znajdziesz po lewej stronie szablony obrazów i kolumn. 

6. Wypełnienie (40 x 40 pikseli) 

1. Główny układ 



 

Ta karta świetnie nadaje się do ogólnych treści tekstowych lub HTML. 

2. Autor i treść 

Karty osi czasu mają wypełnienie 40 pikseli ze wszystkich stron dla treści tekstowej. Dzięki temu 

większość ludzi może wyraźnie zobaczyć Twoje treści. Google ma również cztery standardowe układy 

kart do obsługi typowych przypadków użycia: 

 

Ta karta świetnie nadaje się do tekstu i HTML z nagłówkiem. takie jak wiadomości lub opis książki. 

3. Lewy obraz lub kolumna 



 

Ta karta świetnie nadaje się do treści dwukolumnowych, zwykle z treścią graficzną po lewej stronie i 

treścią tekstową po prawej. 

4. Lista 

 

Ta karta świetnie sprawdza się w przypadku list tekstowych, takich jak lista zakupów lub lista pozycji 

menu. 

Kolory 

Większość tekstu na wyświetlaczu Glass jest biała. Tekst i grafika używają następujących kolorów, aby 

wskazać pilność lub wagę. Możesz również użyć dowolnego z tych kolorów na swoich kartach osi czasu: 

KOLOR WARTOŚĆ RGB KLASY CSS 

biały #ffffff 

szary # 80808 0 



niebieski # 34a7ff 

czerwony # cc3333 

zielony # 99cc3 3 

Zazwyczaj kolor zielony oznacza „dobry”, żółty „ostrzeżenie”, a czerwony „zły”. Inne kolory mają 

mniejsze znaczenie i są częściej używane w kosmetykach. Zestaw czcionek Robot o jest dostępny do 

pobrania z Google Fonts: http://www.google.com/fonts/specimen/Roboto 

Typografia 

Glass automatycznie zmienia rozmiar zwykłego tekstu, aby dopasować go do ekranu. Wyświetla cały 

tekst większy niż 26 pikseli wysokości czcionką Roboto Thin. 

ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZabcd 

efghijklmnopqrstuvw xyz1234567890!? / + = () [] # @ $% ^ & * <> :; ” 

Wszystko, co 26px lub mniejsze, jest w Roboto Light. 

ABCDEFGHIJKLMNO 

PQRSTUVWXYZabcd 

efghijklmnopqrstuvw 

xyz1234567890!? / + 

= () [] # @ $% ^ & * <> :; ” 

Pisanie 

Powierzchnia ekranu w Google Glass jest wyjątkowo ograniczona, ponieważ ekran jest fizycznie bardzo 

mały i użytkownik nie może się pochylić bliżej, aby przeczytać drobny druk. W związku z tym należy 

postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami dotyczącymi pisania tekstu w swoim Glassware: 

Bądź zwięzły. 

Zawsze znajdź najprostszy sposób, aby coś powiedzieć. Jeśli to możliwe, używaj multimediów do 

przekazywania pojęć, takich jak obrazy, wideo lub włączając funkcję czytania na głos. Usuń 

niepotrzebne funkcje. 

Bądź prosty 

Postaraj się, aby Twoje treści były łatwe do zrozumienia, tak jakbyś rozmawiał z kimś, kto uczy się 

polskiego, a nie zna technologii. Użyj aktywnego języka. Ważne koncepcje umieść na początku, tak aby 

pierwsza linijka przyciągnęła wzrok. 

Być przyjaznym 

Pisz swobodnie i używaj języka pierwszej osoby, tak jakbyś rozmawiał bezpośrednio z użytkownikiem. 

Nie powtarzaj pisania 

https: //developers.googl e.com/glass/design/style/writing Wskazówki dotyczące stylu pisania dla 

Glassware. 



Znajdź sposób, aby powiedzieć, co należy powiedzieć, bez używania tej samej terminologii więcej niż 

raz. Marnuje cenną przestrzeń ekranu. 

Styl pisania 

http: // develope r.android.com/design/style/writing.html Wytyczne dotyczące stylu pisania w 

Androidzie 

Ikony i style Galassware 

Te aktywa obejmują: 

1) Wyślij do Glass Icons 

Google chce mieć pewność, że wrażenia użytkowników Glass są spójne w różnych aplikacjach poprzez 

branding i spójny projekt interfejsu użytkownika. O ile to możliwe, użytkownicy nie powinni musieć 

uczyć się indywidualnie obsługi każdego nowego szkła. Każde szkło, choć osobne, powinno sprawiać 

wrażenie, że należy do tego samego zestawu narzędzi. 

Glass Asset 

Kiedy przychodzi czas na opublikowanie swojego Glassware lub modyfikację interfejsu użytkownika 

Glassware, można użyć popularnych plików graficznych i bibliotek stylów, zwanych „zasobami”. Google 

oferuje do pobrania bezpłatnie niektóre popularne pliki graficzne i biblioteki stylów: 

https://developers.google.com/glass/tools-downloads/downloads 

 

Użyj tych ikon, aby zachęcić użytkownika do wysyłania treści do Google Glass. Gdy użytkownik kliknie 

jedną z tych ikon w Twojej witrynie lub aplikacji, Twoja witryna lub aplikacja opublikuje wersję treści 

na jego osi czasu Glass 

2) Zdobądź to na Glass Icons 

 

Użyj tej ikony, aby zachęcić użytkownika do zainstalowania Twojego Glassware. Gdy użytkownik kliknie 

tę ikonę na twoich stronach internetowych lub w aplikacjach, zasubskrybuje twoje Glassware na swoim 

Glass. 

3) Ikony menu Glass 

 

Użyj tych ikon, aby stworzyć spójne interfejsy użytkownika w swoim Glassware. 

4) Podstawowy arkusz stylów HTML 

Jest to plik CSS używany przez Glassware do definiowania wspólnych wymiarów obramowania, 

kolorów i rozmiarów czcionek. 

https://developers.google.com/glass/tools-downloads/downloads


Twoje Glassware Assets 

Dodatkowo Twoje Glassware będzie opatrzone marką. Będzie potrzebować kilku rozmiarów wersji 

ikony, schematu kolorów, nazwy i innych informacji dotyczących marki, które przekażesz Google w celu 

sprawdzenia i dystrybucji swoich produktów Glassware. Więcej informacji na temat wymaganych ikon, 

obrazów i innych elementów marki Glassware można znaleźć na stronie Lista kontrolna dystrybucji 

Glassware: 

https://developers.google.com/glass/distribute/checklist 

#pro vide_assets_for_myglass 

Twój projekt sGlassware 

Wreszcie, Twoje Glassware będzie musiało być zgodne ze standardami projektowymi określonymi 

przez Google. Google poświęca dużo czasu i pieniędzy na badanie projektu interfejsu użytkownika. 

Wykonali dla Ciebie ciężką pracę, aby określić, co wygląda i działa najlepiej w Google Glass. Zapewniają 

całą listę przykładów stylów, w tym typografię, kolor, styl pisania i układy kart. 

Branding 

ikony pomagają użytkownikom zidentyfikować zawartość osi czasu jako pochodzącą z Glassware. 

Twoje ikony muszą: 

• Białe szablony na przezroczystym tle. 

• Być logo dla twojego Glassware lub w inny sposób oznaczać swoje szkło 

• Miej tę samą grafikę o zmienionym rozmiarze, aby dopasować i wypełnić wymagane wymiary jak 

najlepiej bez zniekształceń. 

Twoja nazwa Glassware 

Możesz nazwać swoje wyroby szklane cokolwiek, co nie zawiera słów 

„Glass”, „dla Glass”, „Glassware” lub Aplikacja. Przeglądanie w poszukiwaniu Glassware i stwierdzenie, 

że wszystkie z nich noszą nazwę Glass Something-or-other lub Blah Blah Glassware, jest zbędne i 

denerwujące. 

Twoje zasoby Glassware 

Oprócz oczywistego interfejsu użytkownika, typografii i oznakowania graficznego w Twoim Glassware, 

pomocy technicznej i materiałach promocyjnych, musisz dostarczyć Google pewne zasoby, aby mogły 

one reprezentować Twoje Glassware w witrynie MyGlass dla użytkowników, a także w innych kanałach 

promocyjnych. 

Białe ikony na przezroczystym tle 

Glass wyświetla ikony Glassware w kilku miejscach w różnych rozmiarach na kartach osi czasu i na 

stronie MyGlass. Te Musisz również podać kolor swojej marki w formacie szesnastkowym (np. # 34a7ff 

dla niebieskiego). Twoja biała ikona zostanie nałożona na podany kolor. 

Kolor marki: 

Przykład: # 7b8 aa6 



 

Google łączy to z kolorem Twojej marki. Google używa tego w ten sposób na kartach osi czasu: 

 

40x40 pikseli 

 

Google łączy to z kolorem Twojej marki i używa tego w następujący sposób: 

50x50 pikseli 

 

Google używa go podobnie w pozycjach menu: 

 

150 x 150 pikseli 



 

Google łączy to z kolorem Twojej marki i używa podczas aktywacji Twojego Glassware 

Kolorowe ikony na białym lub przezroczystym tle 

Witryna MyGlass wyświetla te ikony na kafelku Glassware i gdy użytkownik kliknie kafelek, aby uzyskać 

więcej informacji. Upewnij się, że ikony: 

• Reprezentuj Twoją markę. 

• Są identyczne z wyjątkiem rozmiarów. 

• Są kolorowe i na białym lub przezroczystym tle. 

Google używa Twojego logo w witrynie MyGlass w następujący sposób: 

 

 

60x60 pikseli 

 

Google używa tego do potwierdzenia autoryzacji OAuth2: 



 

40x40 pikseli 

Google używa Twojego logo na liście MyGlass Glassware w następujący sposób: 

 

Obrazy kafelków 

Możesz dostarczyć obraz kafelka 640x360 pikseli, który będzie używany obok koloru Twojej marki i 

ikony koloru 20x20 pikseli, aby utworzyć kafelek reprezentujący Twoje Szkło w witrynie MyGlass. Działa 

w podobny sposób jak grafika funkcji w sklepie Android Play. 

Ten obraz musi: 

• Reprezentować Twoją markę. Może to być abstrakcja Twojego logo lub inna grafika, taka jak zdjęcia 

lub ilustracje wektorowe 

• Nie zawierać tekstu informacyjnego ani sloganów 

• Nie umieszcza słów „Glassware” ani „app” ani nie pokazuj zdjęcia Google Glass. 

• Nie zawierać zdjęć tabletu, telefonu ani innego urządzenia komputerowego poza powiązaniem z 

Glass, na przykład jeśli działa jako dodatek do Glass. 

Twój obraz kafelka może wyglądać następująco: 



 

Portal MyGlass połączy go z innymi zasobami, aby przypominać ten, gdzie jest skalowany w dół, aby 

pasował do okna przeglądarki lub urządzenia obok innych kafelków Glassware: 

 

Obraz kafelka zostanie przeskalowany do 256x144 pikseli w oknach przeglądarki lub mniejszy na 

urządzeniach mobilnych w zależności od ograniczeń sprzętowych. 

Obrazy kontekstowe 

Aby dać wyobrażenie o tym, jak może wyglądać Twoje doświadczenie użytkownika Glassware, możesz 

dostarczyć zrzut ekranu i obraz przedstawiający to, co Twoi użytkownicy mogą zobaczyć przed sobą w 

prawdziwym życiu, oraz zrzut ekranu Twojego Glassware. Obraz kontekstowy musi mieć 2538x1856 

pikseli, rozdzielczość zdjęcia zrobionego aparatem Glass. 



 

Prześlij też zrzut ekranu z obrazem kontekstowym: 

 

Google obetnie dolną połowę obrazu kontekstowego i nałoży zrzut ekranu Glassware, aby utworzyć 

coś takiego: 

 

Ikony i zasoby Glass 



Ikony i zasoby Glass są dostarczane przez Google, aby wzmocnić markę Glass i zbudować zaufanie do 

Twojego produktu. Aby zachować spójność między materiałami promocyjnymi i stworzyć spójną, 

możliwą do zidentyfikowania markę, mają kilka wskazówek dotyczących korzystania z tych ikon i 

zasobów: 

• Zabrania się używania, modyfikowania ani naśladowania żadnych zastrzeżonych ikon ani zasobów 

Glass w przypadku własnych produktów. Obejmuje to materiały promocyjne, recenzje produktów, 

produkty fizyczne lub wszystko, co nie ma związku z wyrobami szklanymi zatwierdzonymi przez 

MyGlass. Odnosząc się do marki Glass, należy postępować zgodnie z wytycznymi Glass in Text 

przedstawionymi poniżej. 

• W przypadku wyrobów szklanych zatwierdzonych przez MyGlass możesz używać ikon i zasobów 

dostarczanychprzez Google w celu tworzenia i promowania Glassware, o ile nie są modyfikowane. 

• Wreszcie, nie używaj ikon i zasobów Glass w przypadku innych niż Glassware lub niezatwierdzonych 

Glassware. 

Glass w tekście 

Glass ma następujące wytyczne dla całego tekstu, który odnosi się do marki Glass: 

• Nigdy nie używaj Glass jako części nazwy firmy lub produktów. Zamiast tego użyj „... for Glass”. Jeśli 

używasz „… for Glass” z logo, tekst „for Glass” musi mieć mniejszy rozmiar niż reszta logo. 

◦ Dodaj „#throughglass” do treści, jeśli ma to zastosowanie, aby pomóc w kategoryzacji i odkrywaniu. 

Byłoby to typowe użycie tego w serwisach społecznościowych. 

DOBRY Joke-a-Day for Glass 

ZŁY Glass Joke a Day, Glassy Jokes 

◦ Dodaj „Wysłano przez Glass”, gdy nie jest wymagana kategoryzacja, na przykład w przypadku 

wiadomości e-mail. 

• GlassTM zawsze ma symbol znaku towarowego, gdy pojawia się w kreacji jako pierwszy lub 

najbardziej widoczny. 

• Szkło jest zawsze kapitalizowane. Nigdy nie jest to liczba mnoga ani dzierżawcza. 

DOBRE Wyślij do Google Glass, wejdź na Glass ZŁE Wypróbuj okulary Google, funkcje testowe szkła 

• „Szkło” może być używane jako deskryptor, o ile następuje po nim uprawniony termin ogólny. 

Dobre ustawienia Glass, funkcje Glass 

BAD Glass Joke Settings, Glass Store Locator 

• Dołącz tę informację w swojej korespondencji za każdym razem, gdy używasz nazwy Glass: „Glass 

jest znakiem towarowym firmy Google Inc.” 

• Jeśli jest to rozsądne, możesz oznaczyć treści, które zostały utworzone lub udostępnione przez Glass. 

Dzięki temu odbiorcy wiedzą, że treść pochodzi z Glass. 

 

Zbuduj przykładowe Glassware 



Zbuduj Glassware od podstaw 

Zbuduj panel ustawień 

Google Glassware może być dość inwazyjne, jeśli nie jest odpowiednio dostrojone. Użytkownicy, którzy 

subskrybują aplikacje, które są dosłownie na ich twarzy, chcą zarówno świadomej zgody, jak i 

możliwości dostosowania doświadczenia do ich potrzeb. 

 

Grzecznościowo pokazuje użytkownikowi, jako kogo jest zalogowany, co jest przydatne, ponieważ 

niektóre osoby mogą mieć wiele kont. W tle rejestruje identyfikator Google+ użytkownika i pozwala 

im zapisać godzinę, o której chcą otrzymać wiadomość. 

Jak to działa 

Kiedy użytkownik loguje się do swojego panelu sterowania MyGlass, aby skonfigurować ustawienia 

Glass, ma możliwość włączania i wyłączania Glassware. Z tego powodu dobrze jest utworzyć panel 

ustawień dla użytkownika, gdy po raz pierwszy subskrybuje Twój Glassware. Panel ustawień może 

zarówno z grubsza informować użytkownika, jak często lub w jakich okolicznościach będzie otrzymywał 

powiadomienia, jak i umożliwiać mu zmianę ustawień zgodnie z ich potrzebami. Aby utworzyć panel 

ustawień, musisz mieć możliwość przechowywania informacji o abonencie Glassware w bazie danych. 

Załóżmy, że tworzymy panel ustawień, który wygląda następująco: 

 

Użytkownik może wybrać określone szkło z listy, co da mu więcej informacji o propozycji wartości tego 

szkła oraz określonych uprawnieniach i ustawieniach, które zapewnia. 



 

Po włączeniu Glassware przechodzą przez proces uwierzytelniania OAuth2, który przenosi ich do 

identyfikatora URI wywołania zwrotnego. w tym momencie możesz przedstawić im opcję 

skonfigurowania swojego Glassware tak, aby odpowiadało ich potrzebom. 

 

Realizacja 

Aby ułatwić ten proces, utwórzmy następującą strukturę folderów na naszym serwerze internetowym, 

na przykład folder główny example.com: 

assets/ 

css/ 

screen.css 

classes/ 

OAuth2.class.php 

OAuth2_Token.class.php 

Google_Userinfo.class.php 

HttpPost.class.php 

User_Settings.class.php 

index.php 

oauth2callback/ 



index.php 

savesettings.php 

settings.php 

SQL 

Używamy MySQL do przechowywania ustawień uwierzytelnionego użytkownika. Na potrzeby tego 

przykładu musimy zapisać preferencje czasu wiadomości oraz ich identyfikator Google+. Aby w 

przyszłości wysyłać wiadomości na oś czasu tego użytkownika, będziemy też musieli przechowywać 

jego token access_token i token_type OAuth2. 

Tabela ustawień użytkownika 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `User_Settings` ( 

`googleplus_id` varchar(128) NOT NULL, 

`access_token` varchar(128) NOT NULL, 

`token_type` varchar(128) NOT NULL, 

`message_time` int(10) unsigned NOT N ULL 

); 

Zasoby 

W poprzednich przykładach używaliśmy przeglądarki do wyświetlania informacji debugowania o 

naszych interakcjach na osi czasu z Google Glass. Ten przykład przedstawia interfejs WWW skierowany 

do klienta do oprogramowania Glassware. Prawdziwy użytkownik może włączyć Glassware i zobaczyć 

ten panel ustawień po uwierzytelnieniu. Będziesz chciał oznaczyć tę stronę jako część ogólnego 

produktu Glassware. 

assets/css/screen.css 

body { 

font-fam ily: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; 

} 

figure { 

margin: 0px; 

padding: 0px ; 

} 

.note { 

border: 1px solid #666; 

background: #F8FAD9; 

padding: 10px; 

margin: 10px 0 px; 



} 

.left { 

float: left; 

width: 128 px; 

} 

.right { 

margin- left: 128px; 

} 

Klasy 

Będziemy ponownie używać klasy Google_Userinfo z Identify Your Users, a także klas uwierzytelniania 

OAuth2. Jedyną nową klasą w tym przykładzie jest klasa User_Settings, która będzie przechowywać 

informacje o poświadczeniach użytkownika, jego tożsamości i preferencjach dotyczących Twojego 

Glassware. Będzie używał MySQL do przechowywania tych danych. 

classes/User_Settings.class.php 

<?php 

// class es/User_Settings.class.php 

/** 

* S tore user settings for this Glassware 

* Stores Google+ ID, OAuth2 credentia ls, 

* and Glassware preferences 

*/ 

class User_Settings { 

const TABLE = 'User_Settings'; 

// User_Settings saves to the database public $mysqli; 

public $googleplus_id, 

$access_token, 

$token_type, 

$timezone, 

$message_t ime; // 24 hour time 

public $exists = false; 

public function __construct($mysqli) { $this->mysqli = $mysqli; 

} 



/** 

* convert an associative array 

* 

* @param Array an associative array 

*/ 

pr ivate function loadFromArray($array) { $this->googleplus_id = 

$array['googleplus_id']; 

$this->access_token = $ array['access_token']; $this->token_type = 

$array['token_type']; $this->timezone = $array['timezone']; $this- 

>message_time = $array['message_time']; if ($this->googleplus_id) { 

$this->exists = true; 

} 

} 

/** 

* re trieve a user from the database * 

* @param String a Google+ ID 

*/ 

pu blic function fetch($googleplus_id) { if (!$googleplus_id) return; 

$query = "SELECT * FROM `".self::TABLE."` where `googleplus_i d` = 

'".$googleplus_id."' LIMIT 0,1"; 

// retrieve the data 

if (!$result = $this ->mysqli->query($query)) { throw new 

Exception("MySQL query error in User_Settings::fetch: ". $this->mysqli- 

>error); } else { 

// we expect only one row 

$array = $result 

>fetch_array(MY SQLI_ASSOC); 

$result->close(); 

$this->loadFrom Array($array); 

} 

} 



/** * Update settings for an existing user * 

*/ 

public function update() { 

if (!$this->googleplus_id) return; 

$query = "UPDATE `".self::TABLE."` SET "; $query .= 

"`access_token`='".$this->mysqli->real_escape_string($th is- 

>access_token)."', "; 

$query .= 

"`token_ty pe`='".$this->mysqli->real_escape_string($this 

->token_type)."', "; 

$query .= 

"`timezone `='".$this->mysqli->real_escape_string($this-> timezone)."', "; 

$query .= 

"`message _time`='".$this->mysqli->real_escape_string($th is- 

>message_time)."' "; 

$query .= "WHERE 

`googleplus_id`='".$t his->mysqli->real_escape_string($th is- 

>googleplus_id)."'"; 

if (!$result = $this->mysqli->query($query)) { throw new 

Exception("MySQL query error in User_Settings:update: ". $this->mysqli- 

>error); } else { 

$this->exists = t rue; 

} 

} 

/** 

* Insert a new user into the database 

* 

*/ 

public function insert() { 

$query = "INSERT INTO `".self::TABLE."` "; $query .= 

"(`googleplus_id`,`access_token`,`token_type`,`timezone` ,`message_time`) 



"; 

$query .= " VALUES "; 

$query .= "("; 

$query .= 

"'".$this->m ysqli->real_escape_string($this->googleplus_ id)."',"; 

$query .= "'".$this->mysqli 

>real_escape_string($this-> access_token)."',"; $query .= "'".$this->mysqli 

>real_escape_string($this->token_type)."',"; 

$query .= "'".$this->mysqli 

>real_escape_string($this-> timezone)."',"; 

$query .= "'".$this->mysqli 

>real_escape_string($this-> message_time)."'"; $query .= ")"; 

if (!$result = $this->mysqli->query($query)) { throw new 

Exception("MySQL query error in User_Settings:insert: ". $this->mysqli- 

>error); } 

} 

/** 

* S ave a new or existing user 

* This method determines if t he current * user exists or not. 

* if not insert(), else, update() * 

*/ 

pu blic function save() { 

if ($this->exists) { 

$this->update(); 

} else { 

$this->i nsert(); 

} 

} 

} 

?> 

Kontrolery 



Kiedy inicjalizujemy uwierzytelnianie, musimy zażądać dostępu do zakresu userinfo.profile: 

index.php 

<?php 

// inde x.php 

require_once('settings.php'); 

require_once('classes/Google _OAuth2.class.php'); 

require_once('classes/Google_Userinfo.class.php'); 

$Google_OAuth2 = new Google_OAuth2(); 

$Google_OAuth2->response_type = "code"; 

$Google_OAuth2->client_id = $settings['oau th2']['oauth2_client_id']; 

$Google_OAuth2->redirect_uri = $settings['oauth2']['oauth2_redirect' ]; 

// want to know who the user is, where they are, and be able to post to their 

timeline 

$Google _OAuth2->addScopes(Google_Userinfo::$scopes); 

$Google_OAuth2->authenticate(); require('../settings.php'); 

require_once('../classes/Google_OAuth2_Token.class.php') ; 

require_once('../classes/Google_Userinfo.class.php'); 

require_once('../classes/User_Settings.class.php'); 

/** 

* the OAuth server should have brought us to this page with a $_GET['code'] 

*/ 

if( isset($_GET['code'])) { 

// try to get an access toke n 

$code = $_GET['code']; 

// authenticate the user 

$Google_OAuth2_Tok en = new Google_OAuth2_Token(); 

$Google_OAuth2_Token->code = $code; 

$Google_OAuth2_Token->client_id = $se ttings['oauth2'] 

['oauth2_client_id']; 

$Google_OAuth2_Token->client_secret = $settings['oauth2'] 

['oauth2_secret']; 



$Google_OAuth2 _Token->redirect_uri = $settings['oauth2'] 

['oauth2_redirect']; 

$Google_OAuth2_ Token->grant_type = "authorization_code"; 

?> 

Po uwierzytelnieniu użytkownik wraca do identyfikatora URI wywołania zwrotnego, który weryfikuje 

uwierzytelnienie, a następnie pobiera informacje z profilu Google+. 

oauth2callback / index.php 

<?php 

// oaut h2callback/index.php 

try { 

$Google_OAuth2_Token->authenticate(); } catch (Exception $e) { 

// handle this exception 

throw $e; 

} 

// A user just logged in. 

if ($Google_OAuth2_Token->authenticated) { 

// first let's grab some user info $Google_Userinfo = new 

Google_Userinfo($Google_OAuth2_Token); 

try { 

$Google_Userinfo->fetch(); } catch (Exception $e) { 

throw $e; 

} 

// initialize the MySQL connection $mysqli = new mysqli( 

$settings['mysql']['server'], 

$settings['mysql']['usernam e'], 

$settings['mysql']['password'], 

$settings['mysql']['schema'] ); 

// we need to associate the access token // and the user ID in the 

User_Settings // if the user has not logged in before // we will create a new one with new tokens // if 

the user exists in the database but // they are logging in now, their tokens // need to be updated and 

saved 

$User_Settings = new User_Settings($mysqli); $User_Settin gs- 



>fetch($Google_Userinfo->id); $User_Settings->googleplus_id = 

$Google_Userinfo->id; 

$User_Settings->access _token = 

$Google_OAuth2_Token->access _token; 

$User_Settings->token_type = 

$Google_OAuth2_Token->toke n_type; 

$User_Settings->save(); 

} 

} 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Example Glassware Settings</title> 

<link rel="stylesheet" 

href="../assets/css/scre en.css" /> 

<script 

src="htt ps://code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js"></scr ipt> 

<script> 

$( docum ent ).ready(function() { 

$("#submit").bind("click", functi on(event) { $.post( "savesettings.php", 

$('#settingsform').serialize()) 

.done(function(data) { 

$("#server_response").text(data).show(); }); 

event.preventDefault(); 

}); 

}); 

</s cript> 

</head> 

<body> 

<h1> Example Glassware </h1> 



<div id="userinfo" class="left"> 

<figure> 

<img src="<?= $Google_Userinfo->picture; ?>" 

width="64" height="64" alt="Profile photo" /> <f igcaption>Logged in as <a 

href="<?= 

$Google_U serinfo->link; ?>"><?= $Google_Userinfo>given_name; ?> <?= 

$Google_Userinfo->family_name ;?></ 

a></figcaption> 

</figure> 

</div> 

<div id="settingspanel" class="right"> <h2>Settings</h2> 

<div id="server_response" class="note" 

style="display:none"> 

Server response here. < /div> 

<form id="settingsform" action="" 

method="post"> 

<input type="hid den" name="googleplus_id" 

value="<?= $Google_Userinfo->id; ?>" /> 

<input type="hidden" name="access_token " 

value="<?= $Google_OAuth2_Token->acces s_token; ?>" /> <div 

class="description"> 

Przykład Glassware wysyła jedną wiadomość dziennie mniej więcej o określonej godzinie. 

<div cl ass="setting"></div> 

Wysyłaj wiadomości 

<select id="time" name="message_time"> <option value="10">10 

am</option> <option value="12">12 am</option> <option value="14">2 

pm</option> <option value="17">5 pm</option> <option value="19">7 

pm</option> <option value="21">9 pm</option> </select> 

</div> 

<input id="submit" type="submit" value="Save" 

/> 



</form> </div> 

</body> 

</html> 

Ta strona wygląda tak: 

 

Nie możemy ponownie załadować strony, ponieważ zepsuje to nasz token uwierzytelniania. Zamiast 

tego możemy użyć AJAX, aby wykonać rzeczywiste wywołanie w celu przetworzenia formularza i 

zapisania ustawień. W tym przykładzie robimy to za pomocą JQuery w pliku oauth2callback / 

index.php: 

... 

<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js"></script> 

<script> 

$( document ).ready(function() { 

$("#submit").bind("click", functi on(event) { $.post( "savesettings.php", 

$('#settingsform').serialize()) 

.done(function(data) { 

$("#server_response").text(data).show(); }); 

event.preventDefault(); 

}); 

}); 

</script> 

... 

<form id="settingsform" action="" method="post"> 

... 

<input id="submit" type="submit" value="Save" /> 

</form> ... 

} 

// if the user already exists, we should fetch them $User_Settings- 



>fetch($_POST['googleplus_id']); 

// let's store a unique identifier for this user $User_Settings->googleplus_id 

= $_POST['googleplus_id']; 

// the access token is how we will send data to this user later 

$User_Settings->access_token = $_POST['access_token']; 

Javascript będzie szukał pliku savesettings.php w tym samym folderze co identyfikator URI wywołania 

zwrotnego, gdzie przetworzymy formularz: 

oauth2callback/savesettings.php 

<?php 

require _once('../settings.php'); 

require_once('../classes/User_S ettings.class.php'); 

// process incoming POST 

if (!$_POST) { 

exit; 

} 

$ error = false; 

// initialize the MySQL connection 

$mysqli = new mysqli( 

$settings['mysql']['serve r'], 

$settings['mysql']['usernam e'], 

$settings['mysql']['password'], 

$settings['mysql']['schema'] 

); 

// we need to associate the access token and the user ID // in the 

User_Settings 

try { 

$User_Settings = new User_Settings($mysqli); } catch (Exception $e) { 

$error = true; 

// this is the u ser's preference change 

$User_Settings->message_time = int val($_POST['message_time']); 

// commit the changes to the database try { 



$User_Settings->save(); 

} catch (Exception $e) { 

$error = true; 

} 

// respond to the user. 

if ($error) { 

echo("There was a problem updating your settings"); 

} else { 

echo("Y our settings have been updated."); 

} 

?> 

Używając AJAX i JSON, oauth2callback / index.php pobiera wiadomość, która została powtórzona przez 

oauth2callback / savesettings.php i drukuje ją w oknie powiadomień, zapewniając użytkownika, że 

jego działania coś zrobiły: 

 

Zapisałeś już preferencje użytkownika i możesz określić, jak chcesz się z nimi skontaktować w 

przyszłości. 

Joke-a-Day Glassware 

Pprzyjrzeliśmy się uwierzytelnianiu, tworzeniu treści, zaangażowani uużytkownika i konfiguracji 

użytkownika. Omówiliśmy wszystkie główne tematy potrzebne do stworzenia naprawdę wspaniałego 

Glassware. Pozostało tylko to poskładać. Świetnym sposobem, aby to zademonstrować, jest 

stworzenie żartu na co dzień Glassware. Aplikacja, która wysyła użytkownikowi jeden dowcip dziennie 

w wybranym przez niego czasie i umożliwia mu „polubienie” żartu, jest prosta dla użytkownika, a 

jednocześnie złożona za kulisami. Aplikacja daje użytkownikowi coś, co chce zjeść. Musi utrzymywać 

uwierzytelnianie i być wrażliwym na preferencje użytkownika. Dzięki zaangażowaniu użytkowników 

może być społecznością lub kopalnią danych. To przepis na zabójczą aplikację. 

Jak to działa 

Widzieliśmy już, jak działa każdy z tych składników, ale razem tworzą produkt w opakowaniu. Gdy 

użytkownik uwierzytelni Twoje szkło, zostanie wyświetlony panel ustawień. Twój panel ustawień 

zapisze ich preferencje Glassware i zasubskrybuje aktualizacje lokalizacji i osi czasu. 



 

Korzystając z aktualizacji lokalizacji, określisz, w której strefie czasowej przebywa Twój użytkownik. 

Korzystając ze skryptu cron systemu UNIX lub harmonogramu skryptów, będziesz codziennie przesyłać 

zawartość do uwierzytelnionych użytkowników o wybranej przez nich godzinie czasu lokalnego. Treść 

jest żartem wysyłanym z niestandardowym elementem menu, który pozwala użytkownikowi „polubić” 

żart. 

 

Użytkownicy, którym podoba się żart, mogą go „polubić” za pomocą dostarczonej pozycji menu, która 

aktywuje identyfikator URI wywołania zwrotnego na serwerze, który rejestruje „polubienie” tego 

żartu. 



 

Realizacja 

Aby ułatwić ten proces, utwórzmy następującą strukturę folderów na naszym serwerze internetowym, 

na przykład folder główny example.com: 

assets/ 

css/ 

screen.css 

img/ 

glassware_oauth_logo.png 

like.png 

classes/ 

Google_OAuth2.class.php 

Google_OAuth2_Token.class.php 



Google_Contact.class.php 

Google_Location.class.php 

Google_Menu_Item.class.php 

Google_Menu_Item_Value.class.php 

Google_Notification.class.php 

Google_Subscription.class.php 

Google_Timeline_Item.class.php 

Google_Timeline_Item_Attachment.class.php 

Google_Timezone.class.php 

Google_Userinfo.class.php 

HttpPost.class.php 

Joke.class.php 

Joke2Timeline.class.php 

User_Settings.class.php 

glassware_cron_hourly.php 

index.php 

oauth2callback/ 

index.php 

savesettings.php 

settings.php 

subscription_callback.php 

SQL 

Używamy MySQL do przechowywania ustawień uwierzytelnionego użytkownika. Na potrzeby tego 

przykładu musimy zapisać preferencje czasu wiadomości oraz ich identyfikator Google+. Aby w 

przyszłości wysyłać wiadomości na oś czasu tego użytkownika, będziemy też musieli przechowywać 

jego token access_token i token_type OAuth2. Zachowamy również strefę czasową użytkownika, 

ponieważ czas, w którym chcą otrzymywać wiadomości, jest zależny od jego strefy czasowej. 

Tabela ustawień użytkownika 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `User_Settings` ( 

`googleplus_id` varchar(128) NOT NULL, 

`access_token` varchar(128) NOT NULL, 

`token_type` varchar(128) NOT NULL, 



`timezone` int(10) unsigned NOT NULL , 

`message_time` int(10) unsigned NOT NU LL 

); 

W tabeli Joke możemy wstawić kilka żartów, aby rozpocząć. Każdy z nich musi być bardzo krótki, 

ponieważ Google Glass ma bardzo ograniczoną powierzchnię. 

Tabela żartów 

CREATE TABLE `Joke` ( 

`jokeID` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `joke` text 

NOT NULL, 

PRIMARY KEY (`jokeID`) 

) AUTO_INCREMENT=9 ; 

INSERT INTO `Joke` (`jokeID`, `joke`) VALUES 

(1, 'I totally understand how batteries feel because I’m rarely ever included in things either.'), 

(2, 'It’s hard to ex plain puns to kleptos cuz they take things literally.'), 

(3, 'What does a nosey pepper do? Get jalapeño business.'), 

(4, 'What is Bruce Lee’s favorite drink? Wataaaaah!'), (5, 'A theism is a nonprophet organization.'), (6, 

'Pampered cows produce spoiled milk.'), 

(7, 'Learn sign language, it’s very handy.'), 

(8, 'Dry erase boards are remarkable.'); 

Kiedy użytkownik „polubi” żart, zidentyfikujemy, który żart mu się podobał. Niektóre dowcipy są 

bardziej popularne niż inne. 

Joke2Timeline Table 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Joke2Timeline` ( `jokeID` int(10) 

unsigned NOT NULL, 

`timelineID` int(10) un signed NOT NULL, 

`liked` tinyint(1) NOT NULL 

); 

Setup 

Nasze ustawienia będą musiały zawierać nie tylko ustawienia uwierzytelniania OAuth2, ale także 

ustawienia serwera MySQL. 

<?php 

// settings.php 



// google oauth2 settings 

$settings['oauth2']['oauth 2_client_id'] = 

'YOURCLIENTID.apps.googleuserconte nt.com'; 

$settings['oauth2']['oauth2_secret'] = 'YOURCLIE NTSECRET'; 

$settings['oauth2']['oauth2_redirect'] = 

'https://example.com/oauth2callback'; 

// mysql settings 

$settings['mysql' ]['server'] = 'localhost'; $settings['mysql']['username'] = 

'mysqluser'; $settings['mysql']['password'] = 'mysqlpassword'; 

$settings['mysql']['schema'] = 'schema'; 

?> 

Zasoby 

Panel ustawień w poprzedniej sekcji będzie tutaj praktycznie taki sam. Ponownie wykorzystamy plik 

asset / css / screen.css z tej sekcji. 

Będziesz oczywiście mieć również logo zgodne z OAuth2 dla swojego szkła i ikonę „lubię to” dla 

niestandardowego elementu menu. 

Klasy 

Będziemy ponownie używać klasy Google_Userinfo z Identify Your Users, a także klas uwierzytelniania 

OAuth2. Jedynymi nowymi klasami będą te, które ładują i wyświetlają dowcipy oraz obsługują 

odpowiedzi użytkowników. Klasa Joke pobiera żart z bazy danych. 

classes/Joke.class.php 

<?php 

// class es/Joke.class.php 

class Joke { 

const TABLE = 'Joke'; 

// Joke saves to the database public $mysqli; 

public $jokeID, 

$joke; 

public $exists = false; 

public function __construct($mysqli) { $this->mysqli = $mysqli; 

} 

public function fromArray($array) { $this->jokeID = $array['jokeID']; $this- 



>joke = $array['joke']; if ($this->jokeID) { 

$this->exists = true; } 

} 

public function fetch($jokeID) { if (!$jokeID) return; 

$query = "SELECT * FROM `".self::TABLE."` 

where `jokeID` = '".$jokeID."' LIMIT 0,1"; 

$this->mysqli->query($query); 

// retrieve the data 

if (!$result = $this->mysqli->query($query)) { throw new 

Exception("MySQL query error in 

Joke::fetch: ". $this->mysqli->error ); 

} else { 

// we ex pect only one row 

$array = $result 

>fetch_array(MY SQLI_ASSOC); 

$result->close(); 

$this->fromArra y($array); 

} 

} 

public function update() { if (!$this->jokeID) return; 

$query = "UPDATE `".self::TABLE."` SET "; $query .= 

"`joke`='".$this->mysqli->real_escape_string($this->joke )."', "; 

$query .= "WHERE 

`jokeID`='".$this->m ysqli->real_escape_string($this->jok eID)."'"; 

if (!$result = $this->mysqli->query($query)) { throw new 

Exception("MySQL query error in Joke:update: ". $this->mysqli->error); 

} else { 

$this->e xists = true; 

} 

} 

public function insert() { 



$query = "INSERT INTO `".self::TABLE."` "; 

$query .= "(`jokeID`,`joke`,`likes`) "; 

$query .= " VALUES "; 

$query .= "("; 

$query .= "'".$ this->mysqli 

>real_escape_string($this-> jokeID)."',"; 

$query .= "'".$this->mysqli 

>real_escape_string($this-> joke)."'"; 

$query .= ")"; 

if (!$result = $this->mysqli->query($query)) { throw new 

Exception("MySQL query error in Joke:save: ". $this->mysqli->error); 

} 

} 

public function save() { 

if ($this->exists) { $this ->update(); 

} else { 

$this->i nsert(); 

} 

} 

} 

?> 

Klasa Joke2Timeline umożliwia nam skojarzenie odpowiedzi „like” użytkownika z jego identyfikatorem. 

classes/Joke2 Timeline.class.php 

<?php 

// class es/Joke2Timeline.class.php 

class Joke2Timeline { 

const TABLE = 'Joke2Timeline'; 

// Joke2Timeline saves to the database public $mysqli; 

public $jokeID, 

$timelineID, 

$liked; 



public $exists = false; 

public function __construct($mysqli) { $this->mysqli = $mysqli; 

} 

public function fromArray($array) { 

$this->jokeID = $array['jokeID']; $th is->timelineID = $array['timelineID']; 

$this->liked = $array['liked']; if ($this->jokeID) { 

$this->exists = true; 

} 

} 

public function fetch($jokeID) { if (!$jokeID) return; 

$query = "SELECT * FROM `".self::TABLE."` where `jokeID` = 

'".$jokeID."' LIMIT 0,1"; 

$this->mysqli->query($qu ery); 

// retrieve the data 

if (!$result = $this->mysqli->query($query)) { throw new 

Exception("MySQL query error in Joke2Timeline::fetch: ". $this->mysqli- 

>error); } else { 

// we expect only one row 

$array = $result 

>fetch_array(MY SQLI_ASSOC); 

$result->close(); 

$this->fromArra y($array); 

} 

} 

public function liked() { 

if (!$this->jokeID) return ; 

$query = "UPDATE `".self ::TABLE."` SET "; 

$query .= "`liked`='1'"; 

$query .= "WHERE 

`jokeID`='".$this->m ysqli->real_escape_string($this->jok eID)."' and 

`timelineID`='".$this->mysqli->real_escape_string($this>timelineID)." '"; 



if (!$result = $this->mysqli->query($query)) { throw new 

Exception("MySQL query error in Joke2Timeline:liked: ". $this->mysqli- 

>error); } else { 

$this->exists = true; 

} 

} 

public function insert() { 

$query = "INSERT INTO `".self::TABLE."` "; 

$query .= "(`jokeID`,`timelineID`,`liked`) "; 

$query .= " VALUES "; 

$query .= "("; 

$query .= "'".$ this->mysqli 

>real_escape_string($this-> jokeID)."',"; 

$query .= "'".$this->mysqli 

>real_escape_string($this-> timelineID)."',"; 

$query .= "'".$this->mysqli 

>real_escape_string($this-> liked)."'"; 

$query .= ")"; 

if (!$result = $this->mysqli->query($query)) { throw new 

Exception("MySQL query error in Joke2Timeline:save: ". $this->mysqli- 

>error); } 

} 

public function save() { if ($this->exists) { $this->update(); } else { 

$this->insert(); } 

} 

} 

?> 

Możemy obsłużyć odpowiedź użytkownika za pomocą klasy Callback: 

classes/Google_Callback.class.php 

<?php 

// classes/Google_Callback.class.php 



require_once('Google_Callback_User Action.class.php'); 

class Google_Callback { 

public $collection, 

$itemId, 

$operation, $userToken, $userActions; 

public function fromJSONObject($jsonObject) { $this->collection = 

$jsonObject->collection; $this->itemId = $jsonObject->itemId; $this- 

>operation = $jsonObject->operation; $this->userToken = $jsonObject- 

>userToken; 

if ($jsonObject->userActions) { 

foreach ($jsonObject->userActio ns as $ua) 

{ 

$ userAction = new Google_Callback_Us 

erAction(); 

$userAction ->fromJSONObject($ua); $this->userActions[] = $userAction; } 

} 

} 

} 

?> 

Na koniec Google_Callback zawiera akcję użytkownika, którą możemy sformatować w klasę: 

classes/ Google_Callback_UserAction.class.php 

<?php 

// classes/Google_Callback_UserAction.class.php 

class Google_Callback_UserAction { 

public $type, 

$payload; 

public function fromJSONObject($jsonObject) { $this->type = $jsonObject- 

>type; $this->payload = $jsonObject->payload; 

} 

} 

?> 



Kontrolery 

Kiedy inicjujemy uwierzytelnianie, musimy zażądać dostępu do zakresów userinfo.profile, 

glass.timeline i glass.locations, abyśmy mogli zidentyfikować użytkownika, opublikować na jego osi 

czasu i poznać jego lokalizację: 

index.php 

<?php 

// inde x.php 

require_once('settings.php'); 

require_once('classes/Google _OAuth2.class.php'); 

require_once('classes/Google_Userinfo.class.php'); 

require_once('classes/Google_Location.class.php'); 

require_once('classes/Google_Timeline_Item.class.php'); 

$Google_OAuth2 = new Google_OAuth2(); 

$Google_OAuth2->response_type = "code"; 

$Google_OAuth2->client_id = $settings['oau th2']['oauth2_client_id']; 

$Google_OAuth2->redirect_uri = $settings['oauth2']['oauth2_redirect' ]; 

// want to know who the user is, where they are, and be able to post to their 

timeline 

$Google _OAuth2->addScopes(Google_Userinfo::$scopes); 

$Google_OAuth2->addScopes(Google_Location::$scopes); 

$Google_OAuth2->addScopes(Google_Timeline_Item::$scopes) ; 

$Google_OAuth2->authenticate(); /** 

* the OAuth server should have brought us to this page with a $_GET['code'] 

*/ 

if( isset($_GET['code'])) { 

// try to get an access toke n 

$code = $_GET['code']; 

?> 

Po uwierzytelnieniu użytkownik wraca do identyfikatora URI wywołania zwrotnego, który weryfikuje 

uwierzytelnienie, a następnie pobiera informacje z profilu Google+. Subskrybuje również aktualizacje 

osi czasu, dzięki czemu Glassware będzie wiedział, kiedy użytkownik „polubi” wysłany żart. 

// authenticate the user 



$Google_OAuth2_Tok en = new Google_OAuth2_Token(); 

$Google_OAuth2_Token->code = $code; 

$Google_OAuth2_Token->client_id = $se ttings['oauth2'] 

['oauth2_client_id']; 

$Google_OAuth2_Token->client_secret = $settings['oauth2'] 

['oauth2_secret']; 

$Google_OAuth2 _Token->redirect_uri = $settings['oauth2'] 

['oauth2_redirect']; 

$Google_OAuth2_ Token->grant_type = "authorization_code"; 

Subskrybuje aktualizacje lokalizacji, dzięki czemu Glassware zawsze będzie w stanie powiązać 

preferencje użytkownika z lokalną strefą czasową. Na koniec wyświetla formularz ustawień, który 

będzie używał AJAX do przetwarzania formularza. 

oauth2callback/index.php 

<?php 

// oaut h2callback/index.php 

require('../settings.php'); 

require_once('../classes/Google_OAuth2_Token.class.php') ; 

require_once('../classes/Google_Userinfo.class.php'); 

require_once('../classes/Google_SubscriptionList.class.p hp'); 

require_once('../classes/User_Settings.class.php'); 

try { 

$Google_OAuth2_Token->authenticate(); } catch (Exception $e) { 

// handle this exception 

throw $e; 

} 

// A user just logged in. 

if ($Google_OAuth2_Token->authenticated) { 

// first let's grab some user info $Google_Userinfo = new 

Google_Userinfo($Google_OAuth2_Token); 

try { 

$Goo gle_Userinfo->fetch(); 

} catch (Exception $e) { 



throw $e; 

} 

// initialize the MySQL connection 

$mysqli = new mysqli( 

$settings['mysql']['serve r'], $settings['mysql']['username'], $settings['mysql'] 

['password'], $settings['mysql']['schema'] 

); 

// we need to associate the access token and the user ID 

// in the User_Settings 

$User_Settings = new User_Settings($mysqli); 

$User_Settings->fetch($Google_Userinfo->id); 

$User_Settings->googleplus_id = 

$Google_Userinfo->id; 

$User_Settings->access _token = 

$Google_OAuth2_Token->access _token; 

$User_Settings->token_type = 

$Google_OAuth2_Token->toke n_type; 

$User_Settings->save(); 

// let's subscribe to timeline engagement 

$Google_Subscription = new 

Google_Subscription($Google_OAuth2_Token); 

$Google_Subscription->collection = 

Google_Subscription::COLLECTION_TIMELINE; 

$Google_Subscription->userToken = $Google_User info->id; 

$Google_Subscription->callbackUrl = 

'https://example.com/subscription_callback.php'; 

try { 

$Goo gle_Subscription->insert(); 

} catch (Exception $e) { 

// handle this exception t hrow $e; 

} 



// let's subscribe to location updates $Google_Subscription = new 

Google_Subscription($Google_OAuth2_Token); 

$Google_Subscription->collection = 

Google_Subscription::COLLECTION_LOCATIONS; 

$Google_Subscription->userToken = 

$Google_Userinfo->id; 

$Google_Subscription-> callbackUrl = 

'https://example.com/subscription_callb ack.php'; 

try { 

$Google_Subscription->insert(); 

} catch (Exception $e) { 

// handle this exception 

throw $e; 

} 

} 

} 

?> 

<!D OCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>E xample Glassware Settings</title> <link rel="stylesheet" 

href="../assets/css/screen.css" /> 

<script 

src="htt ps://code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js"></scr ipt> 

<script> 

$(document ).ready(function() { 

$("#submit").bind("click", functi on(event) { 

$.post( "savesettings.php", 

$('#settingsform').serialize( )) 

.done(function(data) { 

$("#server_response").text(data).show(); }); 



event.preventDefault(); 

}); 

}); 

</script> 

</head> < body> 

<h1> Example Glassware </h1> 

<div id="userinfo" class="left"> 

<figure> 

<img src="<?= $Google_Userinfo->picture; ?>" 

width="64" height="64" alt="Profile photo" /> <f igcaption>Logged in as <a 

href="<?= 

$Google_U serinfo->link; ?>"><?= $Google_Userinfo>given_name; ?> <?= 

$Google_Userinfo->family_name ;?></ 

a></figcaption> 

</figure> 

</div> 

<div id="settingspanel" class="right"> <h2>Settings</h2> 

<div id="server_response" class="note" 

style="display:none"> 

Server response here. 

</div> 

<form id="settingsform" action="" 

method="post"> 

<input type="hid den" name="googleplus_id" 

value="<?= $Google_Userinfo->id; ?>" /> 

<input type="hidden" name="access_token " 

value="<?= $Google_OAuth2_Token->acces s_token; ?>" /> <div 

class="description"> 

Example Glassware s ends one message per 

day at around a time that you specify. 

</div> 



<div cl ass="setting"> 

Send messages around 

<select id="time" name="message_time"> <option value="10">10 

am</option> <option value="12">12 am</option> <option value="14">2 

pm</option> <option value="17">5 pm</option> <option value="19">7 

pm</option> <option value="21">9 pm</option> </select> 

</div> 

<input id="submit" type="submit" value="Save" 

/> 

</form> </div> 

</body> 

</html> 

Ta strona wygląda tak: 

 

Aby obsłużyć AJAX, możemy użyć kodu e oauth2callback / savesettings.php z sekcji BUILD A SETTINGS 

PANEL. Gdy Glass użytkownika zgłosi zaktualizowaną lokalizację lub „polubi” jeden z żartów, strona 

wywołania zwrotnego subskrypcji zostanie aktywowana przez Google Mirror. W przypadku aktualizacji 

lokalizacji chcemy przekształcić lokalizację na strefę czasową i zapisać ją w ustawieniach użytkownika. 

} 

$ Google_Callback = new Google_Callback(); $Google_Callback- 

>fromJSONObject($jsonobject); 

W przypadku, gdy użytkownik lubi żart, chcemy przechowywać polubienie w bazie danych 

oauth2callback / savesettings.php  

<? 

require_once('settings.php'); 

require_once('classes/HttpPo st.class.php'); 

require_once('classes/Google_Callback.cla ss.php'); 



require_once('classes/User_Settings.class.php'); 

require_once('classes/Glassware_Location.class.php'); 

// initialize the MySQL connection 

$mysqli = new mysqli( 

$settings['mysql']['serve r'], 

$settings['mysql']['usernam e'], 

$settings['mysql']['password'], 

$settings['mysql']['schema'] 

); 

// convert the incoming POST string to something we can work with 

// PHP expects query post content, but Google Mirror posts JSON instead 

// As a result, the PHP post parser that creates the $_POST variables doesn 't 

// digest Mirror content well, so we have to grab it from the 

$HTTP_RAW_POST_DATA 

// variable instead 

if ($HTTP_RAW_ POST_DATA ) { 

$jsonobject = json_decode($HTTP_RAW_POST_DATA); } else { 

exit; 

// up date the current location 

$User_Settings = new User_S ettings($mysqli); $User_Settings- 

>fetch($Google_Callback->userToken); 

// step 1: determine if this is a timeline or location if ($Google_Callback- 

>collection == 

Google_Subscr iption::LOCATION) { 

/* 

// payload looks like this 

{ 

"collection": "locations", 

"itemId": "latest", 

"operation": "UPD ATE", 

"userToken": "unique_gla ss_user_identifier" 



} 

* / 

// build our authentication token 

$OAuth2_Token = new Google_ OAuth2_Token(); $OAuth2_Token- 

>access_token = $User_Settings>access_token; 

$OAuth2_Token->token_type = $User_Settings>token_type; 

$OAuth2_Token->authenticated = true; 

// fetch the last user location 

$Google_Location = new Go ogle_Location($OAuth2_Token); 

$Google_Location->fetch(); 

// figure out what timezone the user is 

$Google_Timezone = new Google_Ti mezone(); 

$Google_Timezone->location = 

$Google_Location->latitude.','.$G oogle_Location->longitu de; 

$Google_Timezone->sensor = Google_Timezone::SENSOR_T RUE; 

$Google_Timezone->fetch(); 

// Update the user 

$User_Settings->t imezone = $Google_Timezone>dstOffset + 

$Google_Timezone->rawOffset; 

$User_Settings->update(); 

} else { 

/* 

// payload looks like this 

{ 

"collection": "timeline", 

"itemId": "cc4bf15e-370 d-4ebf-a2f3-1f1282623029", "operation": 

"UPDATE", 

"userToken" : "unique_glass_user_identifier", "userActions": [ 

{ 

"type": "CUSTOM", 

"payload": "like" 



} 

] 

} 

* / 

if ($jsonobject->userActions) { 

// the user liked the joke 

// we only programmed o ne UserAction (like) // but there can be many 

UserActions otherwise if ($jsonobject->userActions[0]->payload == "like") 

{ 

// grab the joke2timeline, then grab the joke 

// then increment the joke "like" count and s ave 

$Joke2Timeline = new Joke2Timeline($mysqli) ; 

$Joke2Timeline->fetchByTimelineIdAndUserToken($jsonobjec t- 

>itemId,$jsoobject->userToken); 

$Joke2Timeline->liked(); 

} 

} 

} 

?> 

Daemon 

Na koniec potrzebujemy demona do wysyłania okresowych dowcipów do użytkowników Glass. Będzie 

uruchamiany co godzinę z demona cron. Wybiera żart losowo, a następnie sprawdza, dla których 

użytkowników preferowany czas odbioru wiadomości minął w ciągu godziny w stosunku do czasu 

lokalnego. Kiedy nadejdzie ich czas, publikuje żart w Google Glass. 

glassware_cron_hourly.php 

<?php 

require _once('settings.php'); 

require_once('classes/Joke.cl ass.php'); 

require_once('classes/Joke2Timeline.c lass.php'); 

require_once('classes/Google_OAuth2_Token.class.php'); 

require_once('classes/Google_Timeline_Item.class.php'); 

require_once('classes/User_Settings.class.php'); 



// this cron is intended to run every hour 

// initialize the MySQL connection $mysqli = new mysqli( 

$settings['mysql']['server'], $settings['mysql']['username'], $ settings['mysql'] 

['password'], $settings['mysql']['schema'] 

); 

// each hour, look at the current time, time(); $now = time(); 

$oneHourAgo = $now - 1*60*60; // 1 hour 

$Joke = new Joke($mysqli); 

// fetch a random joke. 

$query = "SELECT * F ROM `".Joke::TABLE."` ORDER BY RAND() 

LIMIT 0,1"; 

if (!$result = $mysqli->query($query)) { 

throw new Exception("MySQL query err or: ". $mysqli 

>error); 

} else { 

// we ex pect only one row 

$array = $result->fetch_ar ray(MYSQLI_ASSOC); $result->close(); 

$Joke->loadFromArray($array); 

} 

// fetch the users 

$User_Settings = array(); 

$query = "SELECT * FROM `".User_Settings::TABLE."`"; 

if (!$result = $mysqli->query($query)) { 

throw new Exception("MySQL query err or: ". $mysqli 

>error); 

} else { 

while ($ row = $result->fetch_array(MYSQLI_ASSOC)) { $User_Setting = 

new User_Settings($mysqli); $User_Setting->loadFromArray($row); 

$User_Settings[] = $User_Setting; 

} 

$ result->close(); 



} 

// loop through users. Each user has a timezone and a preferred joke time 

foreach ($User_Settings as $User_Setting) { // the user's desired time is 

mktime(d,m,y, message_time, 0, 0) + timezone; 

$userMessageTime = mktime($User_Setting 

>message_time, 0, 0, date('n'), date('j'), date(' Y')) + $User_Setting- 

>timezone; 

// if the user's desired time is less than the current time 

// but also greater than one hour ago, send them a mess age 

if ( ($userMessageTime <= $now) and 

($userMessageTime > $oneHourAgo) ) { 

// fake an oauth2 token 

$Google_OAuth2_Tok en = new Google_OAuth2_Token(); 

$Google_OAuth2_Token->access_token = $User_Setting-> access_token; 

$Google_OAuth2_Token->token_type = $User_Setting->token_type; 

$Google_OAuth2_Token->authenticated = true; 

// insert a new timeline item for this user 

$Timeline = new Google_Timeline_Item ($Google_OAuth2_Token); 

$Timeline->text = $Joke->joke; 

$Timeline->insert(); 

$Joke2Timeline = new Joke2Timeline($mysqli); 

$Joke2Timeline->jokeID = $Joke->jokeID; $Jok e2Timeline->timelineID = 

$Timeline>id; 

// make a note that we sent to that user in the joke2timeline class 

$Joke2Timeline->insert(); 

} } 

?> 

Każdy system ma swój własny sposób obsługi demonów cron, ale na serwerze Ubuntu edytujesz swój 

plik crontab za pomocą tego polecenia: 

$ sudo crontab -e 

Następnie dodajesz taką linię, aby umożliwić uruchamianie skryptu co godzinę o pełnej godzinie 

każdego dnia każdego roku: 



00 * * * * / var / www / glassware_ cron_hourly.php 

Dzięki temu masz Glassware, które co godzinę wysyła żart  do zarejestrowanych użytkowników, którzy 

mogą zmieniać swoje preferencje i angażować się w Twoje treści. 

Opublikuj swój Glassware 

3. Postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi witryn internetowych produktów 

4. Sprawdź produkt końcowy na MyGlass 

5. Zapewnij zasoby dla MyGlass 

Ostatnim krokiem, zanim użytkownicy będą mogli korzystać z Twojego Glassware, jest jego 

opublikowanie. 

Lista kontrolna przed uruchomieniem 

Jak w przypadku każdego produktu, będziesz chciał postępować zgodnie z listą kontrolną najlepszych 

praktyk, aby stworzyć najlepszy produkt, jaki możesz wykonać. Google ma żywotny interes w 

zapewnieniu spójności i użyteczności Glassware. W tym celu stworzyli listę kontrolną, z której możesz 

skorzystać: 

https://developers.google.com/glass/distribute/checklist 

Zasadniczo ta lista kontrolna zapewnia, że podczas tworzenia oprogramowania Gl assware: 

1. Postępuj zgodnie z najlepszymi praktykami dotyczącymi wyrobów szklanych 

2. Śledź Branding 

1. Postępuj zgodnie z Glassware Best Practices 

Tworzenie spójnych doświadczeń użytkownika jest ważne. Pozwala osobie oswoić się z produktem i 

przyjąć za pewnik, że rozumie, jak to zrobić że wszystko działa poprawnie. W przypadku Glassware ma 

to kluczowe znaczenie, podobnie jak Glass zaprojektowane tak, aby nie przeszkadzały. Użytkownicy 

będą oczekiwać, że po prostu spojrzą na treść, aby zrozumieć jej znaczenie, zareagują i zapomną, 

podczas gdy Glassware zajmie się resztą za kulisami. Dalsze zaangażowanie lub zdobywanie wiedzy 

wpłynie negatywnie na działanie Glass i dlatego może zostać odrzucone przez Google. Oto lista 

najlepszych praktyk: 

https://developers.google.com/glass/design/best-practices 

2. Śledź Branding 

Podobnie jak w przypadku najlepszych praktyk projektowych, branding jest ważnym elementem 

spójności platformy. Zwiększa użyteczność i wzmacnia zaufanie do produktu. Dobrze wykonany 

sprawia, że produkt jest łatwiejszy w użyciu. Na przykład Google zaleca używanie osobistego, 

aktywnego języka do opisywania treści w Glass. Cokolwiek innego może być bardziej wyraziste na 

małym ekranie i sprawi, że użytkownik pomyśli nieco więcej, aby zinterpretować treść - tylko o sekundę 

więcej cennego czasu na czytanie i myślenie, który mógłby wykorzystać do zaangażowania się w 

otaczający ich świat. 

3. Postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi witryn internetowych produktów 



Ta sekcja zawiera wskazówki dotyczące korzystania z ikon „Wyślij do Google Glass” i „Pobierz na Glass”. 

Wyjaśnia również, jak tworzyć przydatne ustawienia i jak przekazywać jasne informacje zwrotne 

dotyczące zmian w odpowiedzi na działania podjęte przez użytkownika. Podobnie jak Apple z 

aplikacjami na iPhone'a, Google chce przejrzeć Glassware, aby upewnić się, że jest zgodne z tymi 

wytycznymi. Google jest zainteresowany wzbudzaniem zachwytu wśród klientów Glass, zapewniając 

spójność i wysoką jakość Glassware. Bez zachwytu klientów ta nowa technologia może zawieść, co nie 

jest dobre ani dla Google, ani dla Ciebie. Tak więc, przeglądając swoje wyroby szklane, zapewniają one 

cenną usługę. Google udostępnia formularz prośby o sprawdzenie Glassware: 

https://developers.google.com/glass/distribute/form 

4. Sprawdź produkt końcowy w MyGlass 

Wypij swój Kool-Aid. Przetestuj swój produkt w prawdziwym świecie. Zmniejszono problemy, debuguj 

problemy i spróbuj stworzyć szkło, które jest przydatne, usprawnione, niezawodne i nie przeszkadza. 

5. Zapewnij zasoby dla MyGlass 

Ten formularz informuje Google o użyteczności Twojego Glassware, wymaganych uprawnieniach, 

informacjach o marce do wykorzystania w witrynie MyGlass oraz o tym, jak skontaktować się z Tobą w 

przypadku konieczności wyjaśnienia czegokolwiek. Po przesłaniu formularza możesz usiąść i czekać na 

zakończenie procesu sprawdzania. Jeśli to się uda, użytkownicy będą mogli subskrybować Twoje 

wyroby szklane za pośrednictwem portalu MyGlass! W tej sekcji wyjaśniono, jak sformatować własne 

ikony i elementy marki Google aby moża je używać w Glass i w witrynie MyGlass. Pozwala Google 

wzmocnić Twoją markę. 


