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Povzetek 
Z razvojem specifikacije HTML5 za novo različico jezika HTML, sta se pojavila tudi dva 
mehanizma »Spletne aplikacije v brezpovezavnem načinu« (»Offline Web Applications«) in 
»Spletna shramba« (»Web Storage«).  

Mehanizem »Spletne aplikacije v brezpovezavnem načinu« je namenjen pomnjenju spletnih 
virov, kot so dokumenti HTML, stilske datoteke, slike in še kaj v lokalnem predpomnilniku 
brskalnika. Pomnimo lahko torej celotno spletno aplikacijo, vendar je uporaba mehanizma 
smotrna le, če se vsebine spletne strani ne spreminjajo pogosto, torej v primeru statičnih 
spletnih strani. 

Mehanizem »Spletna shramba« pa je namenjen lokalnemu hranjenju tekstovnih vsebin. Vse 
kar lahko predstavimo z zaporedjem znakov, lahko torej hranimo v shrambi brskalnika. Ta 
način hranjenja pride v poštev predvsem pri hranjenju dinamičnih tekstovnih vsebin. 

Po temeljitem razmisleku o naravi dinamičnih spletnih aplikacij, ugotovimo, da je vsaka 
spletna stran aplikacije sestavljena iz statičnih in dinamičnih vsebin.  To pomeni, da bi lahko s 
kombiniranjem obeh mehanizmov vgradili lokalno pomnjenje tudi za dinamične spletne 
aplikacije, kar bi doprineslo kar nekaj nezanemarljivih prednosti. Zaradi pomnjenja vsebin na 
strani odjemalca, bi se vsebine nalagale hitreje, poleg tega pa bi bile (kar je hkrati tudi 
največja prednost) dostopne tudi v primeru prekinjene povezave do strežnika. 

Kot dokaz uporabnosti omenjenih HTML5 mehanizmov za lokalno pomnjenje, smo razvili 
učni primer dinamične spletne aplikacije »Opravilnik«. Ta deluje tudi v primeru brez 
povezave z internetom. 

Ključne besede 

Lokalno pomnjenje dinamičnih spletnih aplikacij, spletne aplikacije v brezpovezavnem 
načinu, spletna shramba, manifest predpomnilnika, lokalna shramba, HTML5 
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Abstract 
With development of HTML5 specification for the new version of HTML language, two 
mechanisms were introduced: »Offline Web Applications« and »Web Storage«. 

The main intention of »Offline Web Applications« is to cache web sources like HTML 
documents, cascading style sheet files, images etc. in browser's local cache. We could cache 
the whole web application, but its usage is to be considered only in case of static web pages, 
where its content is not changed frequently. 

The intention of »Web Storage« is to locally cache text-like contents. Everything that can be 
represented with strings, can be cached in the browser's web storage. This technique should be 
used for dynamic contents caching. 

After examining the nature of dynamic web applications we conclude that every dynamic web 
page consists of its static and dynamic part. By combining the two mechanisms, we could thus 
implement local storage of dynamic web applications and gain a few important advantages. 
Because of caching on client side, web pages would load faster and they would also be (and 
that is its biggest advantage) accessible while offline. 

To prove the usefulness of before mentioned HTML5 mechanisms, we developed a learning 
example of dynamic web application called »Task Manager«. The application is also working 
in offline mode. 

Keywords 

Local caching of dynamic web applications, offline web applications, web storage, cache 
manifest, local storage, HTML5 
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1 Uvod 

S pojmom »spletna aplikacija« si najverjetneje ne moremo zamišljati, da le ta lahko deluje 
tudi brez povezave do spleta. Do sedaj smo verjeli, da običajne spletne aplikacije z izgubo 
povezave izgubijo tudi svoj namen, pa vendar HTML5 standard s svojimi mehanizmi 
omogoča, da te nemoteno delujejo tudi ob prekinitvi  povezave z internetom. Rešitev sicer ni 
trivialna, a je na razpolago. Za njeno realizacijo je treba rahlo spremeniti in nadgraditi 
»klasični način« snovanja in gradnje spletnih aplikacij.  

Tipična spletna aplikacija deluje tako, da odjemalec (client) pošlje strežniku (server) zahtevo 
za prikaz spletne strani. Strežnik obdela zahtevo, pridobi ustrezno stran in jo pošlje nazaj 
odjemalcu. Odjemalec komunicira s strežnikom prek programa imenovanega brskalnik 
(browser). Ta običajno shranjuje pridobljene strani v lokalni pomnilnik, imenovan 
predpomnilnik brskalnika (browser cache), tako da odjemalcu v prihodnje, ob morebitnem 
dostopu do te iste strani, ni potrebno čakati, da spletno stran prejme od strežnika, ampak se ta 
enostavno naloži iz predpomnilnika. Seveda je potrebno še opozoriti , da je stran, ki jo 
brskalnik naloži iz predpomnilnika veljavna le, če po lokalnem pomnjenju, le ta na strežniku 
ni bila spremenjena. V nasprotnem primeru je potrebno pošiljanje strani ponoviti (kot tudi 
lokalno pomnjenje v predpomnilniku). 

V primerih, ko se spletne strani na strežniku ne spreminjajo pogosto, se zaradi opisanega 
postopka zmanjša količina prometa in posledično reakcijskega časa med odjemalcem in 
strežnikom. Lahko govorimo o optimizaciji delovanja spletne aplikacije. Ta dosega najboljše 
rezultate takrat, kadar se strani na strežniku ne spreminjajo pogosto, torej kadar je govora o 
statičnih spletnih straneh in jih brskalnik v večini odjemalčevih zahtev naloži kar iz 
predpomnilnika brskalnika. 

Ima pa »običajni« predpomnilnik brskalnika resnejšo omejitev, saj razvijalec spletnih 
aplikacij nad njim nima dovolj velikega vpliva in nadzora. Reguliranje predpomnilnika  
predvsem, v večini samodejno vrši kar brskalnik sam. Kar pomeni, da je lahko v  določenem 
trenutku, spletna stran lahko prisotna v predpomnilniku ali pa tudi ne . Če ni prisotna,  ne 
predstavlja večje ovire v primeru, ko ima brskalnik nemoteno povezavo do interneta, saj se ta 
še vedno lahko prenese s strežnika.  

Kaj pa v primeru, ko je povezava med odjemalcem in strežnikom prekinjena? Takrat bi 
brskalnik skušal naložiti spletno stran iz lokalnega pomnilnika predpomnilnika. Če bi bila 
stran že prisotna v predpomnilniku brskalnika, bi brskalnik stran naložil iz predpomnilnika in 
jo ustrezno prikazal. V primeru zgrešitve, torej kadar strani ne bi bilo v lokalnem 
predpomnilniku, pa bi brskalnik javil napako oz. opozorilo, da zahtevane spletne strani ne 
more prikazati. Kakor je bilo že prej navedeno, je težava v tem, da brskalnik večinoma 
samodejno upravlja s predpomnilnikom in lahko iz predpomnilnika briše tudi kaj kar ne bi 
smel. 

K sreči HTML5 ponuja bolj zanesljive mehanizme za lokalno pomnjenje spletnih strani in 
njihovo prikazovanje tudi v primeru brez povezave.  
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2 HTML5 

HTML (Hyper Text Markup Language) je označevalni jezik, ki se uporablja za opisovanje 
spletnih strani. HTML dokumenti so tekstovne datoteke s končnico .html oz. .htm, ki 
vsebujejo tako imenovane značke (tags).  Te najdemo v koničastih oklepajih, npr. <html> in 
predstavljajo HTML elemente. 

HTML dokumente prikazujemo s programi, ki jim pravimo brskalniki. Brskalniki značk ne 
prikazujejo, ampak jih raztolmačijo kot ustrezne HTML elemente, ki jih nato prikažejo v 
prijaznejši obliki  kot spletno stran. 

Primer HTML dokumenta: 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

 <head> 

  <title>Pozdravljen svet</title> 

 </head> 

 <body> 

  <h1>Pozdravljen</h1> <b><i>svet</i></b> 

 </body> 

</html> 

 

Brskalnik isti HTML dokument prikaže tako: 

 

Slika 1 – Prikaz HTML dokumenta v brskalniku 

V HTML dokumente lahko vgrajujemo tudi skriptne jezike (kot je npr. JavaScript) za 
manipulacijo s HTML elementi ter vključujemo CSS dokumente (Cascading Style Sheet), ki 
so namenjeni stilskemu oblikovanju prikaza HTML dokumenta v brskalnikih. 

Zadnji uradni standard jezika HTML sega v leto 1999, to je HTML 4.01. Internet se je od 
takrat korenito spremenil, zato je standard zelo zastaral. Zaradi velikega povečanja hitrosti 
internetnih povezav, se je pojavila potreba po prenosu ne le tekstovnih dokumentov, ampak 
tudi slik ter video in zvočnih posnetkov. Brskalniki so take multimedijske vsebine prikazovali 
s pomočjo tako imenovanih vtičnikov (plugins), kot so Flash, Microsoft Silverlight itd. Ti so 
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običajno zaprtokodni in jih je potrebno posebej nalagati v brskalnike, zato se želijo v novi 
specifikaciji standarda HTML tem rešitvam z vtičniki izogniti.  

Začetki nove različice specifikacije, torej HTML5 [1], segajo v leto 2004 na pobudo 
dokumentov, ki sta jih predstavili fundacija Mozilla in Opera Software. Delo je pozneje 
nadaljevala novonastala skupina WHATWG (Web Hypertext Application Technology 

Working Group), ki je združevala posameznike iz korporacij Apple, Mozilla ter Opera 
Software. Ta je pod okriljem konzorcija W3C (World Wide Web Consortium) v začetku leta 
2008 izdala prve javne osnutke specifikacije. Specifikacija je še vedno v razvoju, ocene kdaj 
bo standard stopil v veljavo pa se zelo razlikujejo. Avtor in vzdrževalec specifikacije Ian 
Hickson, ki je medtem že prestopil v Google, ocenjuje da bo standard dokončan šele leta 2022 
ali celo kasneje. Kljub temu, sodobni brskalniki v večji meri že podpirajo novosti, ki jih 
prinaša HTML5. 

 

Slika 2 - Spletna stran ishtml5readyyet.com ocenjuje kdaj bo dokončana specifikacija HTML5 

 

2.1 Mehanizem »Offline Web Applications« 

»Offline Web Applications« [2] je naslov poglavja 5.6 v specifikaciji HTML5, ki bi ga lahko 
prevedli kot »Spletne aplikacije v brezpovezavnem stanju«. Poglavitni namen mehanizma 
»Offline Web Applications« je delovanje spletnih aplikacij tudi kadar računalnik nima 
povezave do interneta.  

Dokler še ni obstajal mehanizem Offline Web Applications, je bilo potrebno, če se je želelo 
dostopati do spletnih strani brez povezave do spleta, vsako stran posebej shraniti na disk. 
Toda v primerih, ko je bila stran odprta neposredno z diska, je bil ogled strani v brskalniku 
lahko nepopoln in pogosto so določeni elementi manjkali.  
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Slika 3 – Običajen prikaz spletne strani v brskalniku (levo) in okrnjen prikaz iste spletne 

strani shranjene na disku (desno) 

 Težava se je pojavila tudi, kadar so spletne strani vsebovale absolutne povezave do drugih 
spletnih strani, ki smo jih morebiti tudi že shranili na disk. S klikom na tako povezavo, nas je 
brskalnik, namesto na stran, ki  je bila shranjena na disku, preusmeril na stran na spletu. 
Kadar smo imeli vzpostavljeno povezavo do interneta, to ni predstavljalo težave. Toda v 
primeru, ko povezave ni bilo, je brskalnik javil napako, saj je skušal dostopati do strani na 
oddaljenem strežniku, do katerega pa brez povezave ni imel dostopa. Omenjene težave 
odpadejo, kadar so te povezave relativne, vendar v večini primerov niso. 

Zakaj bi se torej razvijalci spletnih aplikacij odločili v svoje aplikacije vgraditi HTML5 
mehanizem Offline Web Applications? Prednosti so vsaj tri: 

• Dostop do spletnih strani tudi brez povezave do spleta 

• Povečana hitrost dostopa do strani, ko je ta enkrat že v lokalnem predpomnilniku, saj 
je strežniku ni potrebno vsakič pošiljati odjemalcu 

• Razbremenitev strežnika in zmanjšanje količine prometa med odjemalcem in 
strežnikom – odjemalec pri strežniku le preveri ali je stran ostala nespremenjena od 
zadnjega obiska in če se stran ni spremenila, jo odjemalec lahko naloži kar iz 
lokalnega predpomnilnika. 

Jedro mehanizma Offline Web Applications je datoteka »cache manifest«, kar lahko 
prevedemo kot manifest predpomnilnika. 

2.1.1 Cache manifest 

Spletno aplikacijo sestavlja skupina spletnih naslovov, ki jim pravimo URL-ji, kar je kratica 
za Uniform (včasih tudi Universal) Resource Locator. URL naslov je sestavljen iz  zaporedja 
znakov, vsak URL pa enolično določa internetni vir, bodisi HTML stran, skripta JavaScript, 
stilska datoteka CSS, slika, ali celo kaj drugega. 
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Če  združimo vse URL-je, ki predstavljajo spletno aplikacijo in jih zabeležimo v datoteko  
imenovano »cache manifest« [3], lahko brskalnik s pregledom te datoteke ugotovi, katere 
internetne vire potrebuje za pravilen prikaz spletne aplikacije v brskalniku. Če bi torej 
odjemalec s pomočjo brskalnika lokalno shranil vse potrebne internetne vire aplikacije, bi do 
nje lahko dostopal tudi brez povezave do spleta, saj bi se zahtevani viri nalagali iz lokalnega 
predpomnilnika brskalnika. Manifest ali manifeste predpomnilnika mora napisati razvijalec 
spletne aplikacije, saj edini pozna vire, ki bodo omogočili brskalniku pravilno prikazovanje 
spletne strani aplikacije.  

2.1.1.1 Primer delovanja 

V specifikaciji Offline Web Applications [2] je razviden primer, ki nazorno prikazuje 
delovanje mehanizma v praksi.  

Primer spletne aplikacije, ki jo sestavljajo trije spletni viri: stran HTML »clock.html«, stilska 
datoteka CSS »clock.css« in skripta JavaScript »clock.js«, ki izgledajo tako: 

<!-- clock.html --> 
<!DOCTYPE HTML> 
<html> 
 <head> 
  <title>Clock</title> 
  <script src="clock.js"></script> 
  <link rel="stylesheet" href="clock.css"> 
 </head> 
 <body> 
  <p>The time is: <output id="clock"></output></p> 
 </body> 
</html> 

 

/* clock.css */ 
output { font: 2em sans-serif; } 

 

/* clock.js */ 
setTimeout(function () { 
    document.getElementById('clock').value = new Date(); 
}, 1000); 

 

Spletni vir clock.html je osrednji del spletne aplikacije, ki jo brskalnik pokaže odjemalcu. 
Vsebuje namreč nosilec za izpis rezultatov v elementu <output>. clock.html se navezuje še na 
dve datoteki. Prva je stilska datoteka clock.css, v kateri je določeno, da imajo vse značke tipa 
output, torej <output>, določeno pisavo sans-serif velikosti 2em. Druga datoteka pa je skripta 
clock.js, ki po časovnem intervalu ene sekunde naloži trenutni čas v element <output>, 
katerega atribut id je enak vrednosti »clock«. To je torej spletna aplikacija za prikaz 
trenutnega časa. 
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Slika 4 – Spletna stran clock.html, kot je vidna v brskalniku 

Če prekinemo povezavo do interneta in poskusimo osvežiti stran v brskalniku, bo ta v 
primerih, ko bo brskalnik lahko naložil stran iz svojega predpomnilnika, še vedno delovala 
pravilno. Vendar pa brskalnik včasih samodejno pobriše vsebino predpomnilnika in takrat ob 
osvežitvi stran ne bi delovala in brskalnik bi javil napako, da ne more dostopati do strani. 

Razvijalec lahko zato napiše manifest predpomnilnika, ki bi vseboval naslove do vseh 3 
datotek. Manifest je običajna tekstovna datoteka, ki bi jo poimenovali clock.appcache in bi 
izgledala tako: 

CACHE MANIFEST 
clock.html 
clock.css 
clock.js 

 

V datoteki clock.html, je potrebno znački <html> še dodati atribut manifest z vrednostjo 
»clock.appcache«, kar predstavlja URL naslov do datoteke, ki predstavlja manifest 
predpomnilnika. 

<!-- clock.html --> 
<!DOCTYPE HTML> 
<html manifest="clock.appcache"> 
 <head> 
  <title>Clock</title> 
  <script src="clock.js"></script> 
  <link rel="stylesheet" href="clock.css"> 
 </head> 
 <body> 
  <p>The time is: <output id="clock"></output></p> 
 </body> 
</html> 

 

Ko brskalnik v znački <html> naleti na atribut manifest, ga prek njegovega naslova (relativni 

naslov »clock.appcache«) poišče in prebere vse vire, ki so našteti v manifestu. To so 
datoteke: clock.html, clock.css in clock.js. Te brskalnik v ozadju prenese na lokalni 
računalnik in jih shrani v poseben lokalni predpomnilnik brskalnika, ki se razlikuje od 
običajnega, s katerim brskalnik upravlja samodejno. Vsakega od spletnih virov, ki so bili 
zaradi manifesta predpomnilnika že preneseni v lokalni predpomnilnik, bo brskalnik v 
nadaljnjih dostopih naložil kar iz predpomnilnika, tudi v primeru motene povezave do 
interneta. 
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Tak način delovanja seveda ne bi deloval pravilno, če bi se na strežniku kateri od virov 
clock.html, clock.css ali clock.js spremenil. Če bi brskalnik vsakič nalagal strani le iz 
predpomnilnika, bi odjemalec vedno videl le tisto prvo različico strani, ki jo je brskalnik prvič 
povlekel s strežnika in shranil v predpomnilnik. Zato mora obstajati tudi postopek s katerim 
razveljavimo stari manifest predpomnilnika in brskalnik prisilimo, da ponovno naloži vire s 
strežnika in jih shrani v lokalni predpomnilnik. To dosežemo tako, da z vsako spremembo 
spletnih virov, razvijalec aplikacije spremeni vsebino datoteke, ki vsebuje manifest 
predpomnilnika. Ob naslednji odjemalčevi zahtevi po dostopu do virov, ki uporabljajo 
manifest predpomnilnika, bo brskalnik ugotovil, da je bil manifest spremenjen. Takrat bo 
razveljavil stari predpomnilnik in ponovno naložil vse vire iz novega manifesta ter jih shranil 
v lokalni predpomnilnik brskalnika. 

2.1.1.2 Pravila pri pisanju manifesta 

Datoteka manifesta predpomnilnika (cache manifest) je tekstovna datoteka za katero morajo 
veljati določena pravila.  

Strežnik mora odjemalčev brskalnik, preden mu pošlje manifest, opozoriti da mu dostavlja 
manifest predpomnilnika. Le tako bo brskalnik vedel kako ravnati z njegovo vsebino. To 
strežnik stori tako, da v HTTP glavi razglasi (ker komunicirata po HTTP protokolu), da bo 
vsebina, ki jo bo poslal, tipa »text/cache-manifest«.  

Priporočena končnica tekstovne datoteke manifesta je ».appcache«, vendar pa je pomembneje, 
da strežnik v HTTP glavi pravilno napove tip manifesta, torej »text/cache-manifest«. 

Vsebina manifest se mora obvezno začeti z rezervirano besedo »CACHE MANIFEST«. 
Dovoljeni so tudi komentarji, ki jih začnemo z znakom »#« za začetku vrstice in so 
celovrstični. Prazne vrstice se  prezre in nimajo pomena. 

Vsaka sledeča vrstica, ki ni prazna in ni komentar, pomeni naslov spletnega vira, ki ga mora 
brskalnik naložiti v lokalni predpomnilnik. 

Če manifest vsebuje rezervirano besedo »NETWORK:« pomeni, da brskalnik virov, ki 
sledijo, ne sme shranjevati v lokalni predpomnilnik, ampak je za dostop do njih obvezna 
povezava do spleta. Z rezervirano besedo »CACHE:« ponovno preklopimo na seznam virov, 
ki jih brskalnik mora shraniti v svoj predpomnilnik in bodo zato dostopni tudi brez povezave. 

Primer datoteke manifesta predpomnilnika brskalnika: 

CACHE MANIFEST 
# Zgornja vrstica je obvezna 
 
# To je komentar 
# Komentarje se ignorira 
  # Lahko so tudi zamaknjeni 
 
# Tudi prazne vrstice se ignorira 
 
# Od tu dalje bo seznam virov, ki jih mora brskalnik shraniti v  
# lokalni predpomnilnik 
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images/sound-icon.png 
images/background.png 
# Vsak vir mora biti v svoji vrstici 
 
# Od tu dalje bo seznam virov, ki jih brskalnik ne sme hraniti v 
# lokalnem predpomnilniku – do njih se vedno dostopa le prek spleta 
NETWORK: 
index.php 
 
# Od tu dalje bo zopet seznam virov, ki jih mora brskalnik shraniti 
# v lokalni predpomnilnik 
CACHE: 
style/default.css 

 

Na voljo je tudi rezervirana beseda »FALLBACK:«. Ta vsebuje izraz in nadomestni vir, ki sta 
ločena s presledkom. Njuna povezava pa je sledeča: nadomestni vir se pokaže namesto vseh 
virov, ki ustrezajo izrazu in hkrati niso bili našteti v razdelkih CACHE in NETWORK in do 
katerih nimamo dostopa v načinu brez povezave. Kar je najbolje vidno na primeru: 

CACHE MANIFEST 
FALLBACK: 
/ /offline.html 
NETWORK: 
* 

Zgornji primer prikazuje manifest, ki brskalniku pod FALLBACK naroča, da v primeru brez 
povezave za vse spletne vire prikaže spletno stran offline.html. Pod rezervirano besedo 
NETWORK pa, da brskalnik v svoj lokalni predpomnilnik ne sme shranjevati nobenega vira. 
Z drugimi besedami, v primeru brez povezave do interneta, nam bo brskalnik ob poskusu 
dostopa do kateregakoli vira spletne aplikacije vedno prikazal offline.html. 

Omeniti velja še, da morajo brskalniki omejiti prostor namenjen lokalnemu pomnjenju za 
vsako domeno. Vsaka ima na voljo določeno količino prostora na disku, ki ga sme koristiti za 
lokalno pomnjenje. V večini brskalnikov ta omejitev znaša 5 MB prostora, v nekaterih 
brskalnikih pa je tudi nastavljiva za vsako domeno posebej.  

Virov, ki jih brskalnik hrani v lokalnem predpomnilniku, brskalnik ne sme brisati samodejno. 
To mu je dovoljeno le ob posebni zahtevi uporabnika. 

2.1.1.3 Application cache API 

»Application cache API« [4] lahko prevedemo kot API aplikacijskega predpomnilnika. Ta je 
opisan spodaj: 

interface ApplicationCache : EventTarget { 
 
  // update status - status lokalnega predpomnilnika 
  const unsigned short UNCACHED = 0; 
  const unsigned short IDLE = 1; 
  const unsigned short CHECKING = 2; 
  const unsigned short DOWNLOADING = 3; 
  const unsigned short UPDATEREADY = 4; 
  const unsigned short OBSOLETE = 5; 
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  readonly attribute unsigned short status; 
 
  // update - posodabljanje lokalnega predpomnilnika 
  void update(); 
  void abort(); 
  void swapCache(); 
 
  // events - dogodki 
  [TreatNonCallableAsNull] attribute Function? onchecking; 
  [TreatNonCallableAsNull] attribute Function? onerror; 
  [TreatNonCallableAsNull] attribute Function? onnoupdate; 
  [TreatNonCallableAsNull] attribute Function? ondownloading; 
  [TreatNonCallableAsNull] attribute Function? onprogress; 
  [TreatNonCallableAsNull] attribute Function? onupdateready; 
  [TreatNonCallableAsNull] attribute Function? oncached; 
  [TreatNonCallableAsNull] attribute Function? onobsolete; 
}; 

 

cache = window.applicationCache – Vrne objekt ApplicationCache, ki se nanaša na aktivni 
dokument. 

cache.status – Vrne trenutni status aplikacijskega predpomnilnika. 

cache.update() – Klic sproži proces posodobitve lokalnega predpomnilnika, to je nalaganja 
virov s strežnika v lokalni predpomnilnik. Klic te metode večinoma ni potreben, saj ga 
brskalnik izvaja samodejno. 

cache.abort() – Klic prekliče proces posodobitve lokalnega predpomnilnika. 

cache.swapCache() – Klic zamenja trenutno vsebino lokalnega predpomnilnika z najnovejšo. 

2.1.1.3.1 Status lokalnega predpomnilnika 
Atribut status vrača trenutno stanje predpomnilnika aplikacije in obsega numerične vrednosti 
med 0 in 5: 

• UNCACHED (vrednost 0) – Aplikacija trenutno ne uporablja lokalnega 
predpomnilnika 

• IDLE (vrednost 1) – Lokalni predpomnilnik aplikacije je posodobljen in pripravljen za 
uporabo 

• CHECKING (vrednost 2) – Brskalnik preverja veljavnost lokalnega predpomnilnika 
aplikacije, torej ali je posodobljen na zadnjo različico 

• DOWNLOADING (vrednost 3) – Brskalnik nalaga vire iz manifesta aplikacije v 
lokalni predpomnilnik 

• UPDATEREADY (vrednost 4) – Na voljo so posodobljeni viri aplikacije, ki jih je 
potrebno prenesti v lokalni predpomnilnik 

• OBSOLETE (vrednost 5) – lokalni predpomnilnik aplikacije ni posodobljen (je 
zastarel) in ga je potrebno posodobiti 
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2.1.1.3.2 Dogodki 
Ko odjemalec obišče spletno stran, ki uporablja manifest predpomnilnika, bo brskalnik  
poskusil prenesti vire naštete v manifestu v svoj lokalni predpomnilnik. To naredi tako, da k 
sebi povleče kopijo manifesta in pregleda ali se je ta od zadnjega obiska kaj spremenil. Če se 
je, potem mora brskalnik ponovno prenesti vse vire in jih shraniti v lokalni predpomnilnik. 

Med zgornjim postopkom se na objektu ApplicationCache sprožajo različni dogodki [5], ki 
lahko uporabnika obveščajo o tekočih aktivnostih. Ti dogodki so: 

Ime dogodka Vmesnik Sproži se, ko… Naslednji dogodek 
checking Event Brskalnik preverja za posodobitve 

manifesta ali ko prvič prenesti manifest. 
To je vedno prvi dogodek v postopku. 

noupdate, 
downloading, 
obsolete, error 

noupdate Event Manifest ni bil spremenjen. Zadnji dogodek v 
postopku 

downloading Event Brskalnik je ugotovil posodobitev in 
pridobiva vire iz manifesta. Ali pa prvič 
prenaša vire manifesta v lokalni 
predpomnilnik. 

progress, error, 
cached, updateready 

progress ProgressEvent Brskalnik prenaša vire manifesta. progress, error, 
cached, updateready 

cached Event Viri iz manifesta so že naloženi in 
shranjeni v lokalnem predpomnilniku.  

Zadnji dogodek v 
postopku 

updateready Event Viri manifesta so bili ponovno preneseni 
in so pripravljeni za zamenjavo v 
lokalnem predpomnilniku s klicem 
metode swapCache() 

Zadnji dogodek v 
postopku 

obsolete Event Dostop do manifesta sproži HTTP 
napako s kodo 404 (Ne najde datoteke) 
ali 410 (Datoteka ni in v prihodnosti tudi 
ne bo na voljo). Lokalni predpomnilnik 
aplikacije se izbriše. 

Zadnji dogodek v 
postopku 

error Event Manifest je sprožil napako 404 ali 
410, zato je bil poskus lokalnega 
pomnjenja preklican. 
Manifest se ni spremenil, toda stran, 
ki uporablja manifest se ni pravilno 
prenesla s strežnika 
Napaka se je zgodila med 
pridobivanjem virov iz manifesta. 
Manifest je bil posodobljen med 
posodabljanjem predpomnilnika. 

 

 
 
 
Zadnji dogodek v 
postopku 

Brskalnik bo 
ponovno poskušal 
dostopati do 
datotek 

 

2.1.2 Pomanjkljivost 

V uvodu v poglavje »2.1 Mehanizem Offline Web Applications« se bile predstavljene tri 
glavne prednosti mehanizma lokalnega pomnjenja spletnih aplikacij: 

• Dostop do spletnih strani tudi brez povezave do spleta 
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• Povečana hitrost dostopa do strani, ko je ta enkrat že v lokalnem predpomnilniku, saj 
je strežniku ni potrebno vsakič pošiljat odjemalcu 

• Razbremenitev strežnika in zmanjšanje količine prometa med odjemalcem in 
strežnikom – odjemalec pri strežniku le preveri ali je stran ostala nespremenjena od 
zadnjega obiska in če se stran ni spremenila, jo odjemalec lahko naloži kar iz 
lokalnega predpomnilnika. 

Kaj pa v primeru, ko se viri spletne aplikacije pogosto spreminjajo? To ne bo vplivalo na 
dostop do spletnih strani tudi brez povezave do spleta. Problem se pojavi pri povečanju 
hitrosti dostopa do strani, ker zaradi pogostih sprememb virov, teh ne moremo nalagati kar iz 
lokalnega predpomnilnika, ampak je treba lokalni predpomnilnik vsakič posodobiti z novimi 
viri. To pomeni, da bo brskalnik ob vsaki spremembi manifesta (torej kadar je bil spremenjen 
vsaj eden od virov v manifestu), v lokalni predpomnilnik moral prenesti vse vire naštete v 
spremenjenem manifestu. Hitrost dostopa do spletnih strani se zato ne poveča – ampak 
zmanjša, saj je prenos večje količine virov potreben vsakič, ko se spremeni manifest. Tako 
tudi več ne velja trditev o razbremenitvi strežnika in zmanjšanju količine prometa med 
odjemalcem in strežnikom, saj ima strežnik zaradi večjega prometa tudi več dela. 

Uporaba mehanizma »Offline Web Applications« nekako zbledi kadar imamo opravka z 
dinamičnimi spletnimi aplikacijami, torej pri aplikacijah, katerih vsebina se dokaj pogosto 
spreminja. Po temeljitem razmisleku o lastnostih dinamičnih spletnih aplikacijah pa lahko 
kljub temu najdemo način za vključitev mehanizma »Offline Web Applications« v njihovo 
snovanje. 

2.2 Dinamične spletne aplikacije 

Najprej je potrebno opredeliti pojem statične spletne aplikacije. Statična spletna aplikacija je 
aplikacija, ki jo sestavljajo statične spletne strani. Takrat niti ni smiselno uporabiti pojem 
»aplikacija«, saj strežnik ne izvaja nobene kompleksnejše logike za pridobitev vsebine, ki jo 
zahteva odjemalec, ampak jih večinoma servira v taki obliki, kot so shranjene – torej kot 
HTML dokumente shranjene v datotekah na datotečnem sistemu strežnika. Za vse odjemalce 
je vsebina HTML dokumenta torej enaka in jo vsem prikazuje enako. Strežnik pošilja 
zahtevano vsebino odjemalcu po HTTP protokolu. 

Pri dinamičnih spletnih aplikacijah pa se vsebine spletnih strani generirajo sproti (on the fly) 
ob vsaki odjemalčevi zahtevi po prikazu strani posebej. To je posledica izvajanja skript na 
strani strežnika (server-side scripting), lahko pa se tudi dopolnjuje z izvajanjem skript na 
strani odjemalca (client-side scripting).  

Skripte na strani strežnika so programi, ki se poganjajo na strežniku, ki pripravljajo ali 
spreminjajo vsebino spletnih strani, ki jih želi odjemalec videti. Vsebina, ki jo strežnik 
servira, je odvisna od parametrov v URL naslovu, poslanih podatkov odjemalca prek spletnih 
form (posted HTML form data), stanja baze podatkov ali trenutnega stanja strežnika itd. 
Skripte na strani strežnika so v večini primerov napisane v jezikih kot so PHP, Perl, ASP, 
ColdFusion itd. Kadar se dinamične spletne vsebine ne spreminjajo prepogosto, jih strežnik 
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lahko hrani v svojem predpomnilniku in jih pridobiva kar od tam, v kolikor se vsebina ni 
spremenila. 

Skripte na strani odjemalca pa spreminjajo in dopolnjujejo vsebino strani kar na strani 
odjemalca. Skripte se lahko sprožajo v odvisnosti od akcij z miško ali tipkovnico, ali ob 
specifičnih dogodkih. Skripte na strani strežnika so napisane v jezikih kot so JavaScript, 
ActionScript, Flash,… 

Lahko pa tudi kombiniramo uporabo skript na strani strežnika in na strani odjemalca. Ena od 
teh tehnik se imenuje AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). Z AJAX-om odjemalec 
asinhrono pošlje strežniku zahtevo po podatkih. Asinhrono pomeni, da odjemalec to stori v 
ozadju, oz. ko že prikazuje neko spletno stran v brskalniku. Strežnik zahtevo obdela in pridobi 
ustrezno vsebino, ki jo nato pošlje odjemalcu, ta pa jo ustrezno formatira s pomočjo skript na 
svoji strani (client-side script) in jo pokaže na ustreznem mestu že prikazane spletne strani. 

Izkušeni razvijalci spletnih aplikacij dokaj hitro ugotovijo, da se pri prikazovanju spletnih 
strani pojavlja določen vzorec. V večini primerov lahko vsako spletno stran razdelimo na dva 
dela. Prvi je statični del, ki se nikoli ali zelo pogosto ne spreminja, drugi pa je dinamični del, 
torej dejanska vsebina strani, ki se s pomočjo skriptih jezikov na strežniku generira ob 
odjemalčevi zahtevi po prikazu strani.  

 

Slika 5 – Dinamična spletna stran z dinamično vsebino znotraj označenega okvirja in statično 

vsebino zunaj okvirja 
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Statični del spletne strani bi strežnik lahko odjemalcu poslal le enkrat. Če bi ga ta shranil v 
svoj lokalni predpomnilnik, bi ga naslednjič lahko brskalnik potegnil kar iz predpomnilnika. 
Če bi nam to uspelo, bi mehanizem »Offline Web Applications« pridobil na smiselnosti 
uporabe pri dinamičnih spletnih aplikacijah in bi lahko vsaj deloma (vsaj za statične dele 
dinamičnih strani) izkoriščali vse prednosti, ki jih ponuja. 

Kako pa bi postopali pri dinamičnem delu spletne strani? Če pobliže pogledamo dinamični del 
zgornjega primera dinamične spletne strani (na spodnji sliki), ugotovimo da tudi dinamični 
del vsebuje določene statične vsebine. Okvirji novic in video razdelka so v istem stilu, kar je 
določeno s CSS predlogo. Tudi ta predloga je statična vsebina, ki bi jo brskalnik lahko hranil 
v svojem lokalnem predpomnilniku. Vsebine, ki ostanejo, so torej naslovi novic in videov 
(»Momento na Valu 202«, »Srečno 2012!«, »Videospot ''5ka''«), spremne slike novic, spremni 
tekst novic ter videoposnetki video razdelka. Te vsebine so dinamične in se spreminjajo 
veliko pogosteje kot statični deli strani (ki se morda sploh ne spreminjajo). Če bi torej poznali 
način, da bi lokalno pomnili tudi dinamične vsebine, bi lahko dostopali do dinamične spletne 
aplikacije tudi v primeru brez povezave do spleta. 

 

Slika 6 – Dinamični del dinamične spletne strani 

Sledi opis HTML5 mehanizma, ki se imenuje »Web Storage«. 
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2.3 Mehanizem »Web Storage« 

Mehanizem »Web Storage« [6], ki bi ga lahko prevedli kot »spletna shramba«, je namenjen 
shranjevanju strukturiranih podatkov na strani odjemalca (client-side),podoben je mehanizmu 
HTTP sejnih piškotkov (HTTP session cookies). Pojem »Web Storage« v bistvu predstavlja 
dva mehanizma.  

Prvi se imenuje sessionStorage in gre za hranjenje podatkov, ki so dostopni katerikoli spletni 
strani specifičnega spletnega mesta odprtega v istem oknu oz. zavihku brskalnika. Če bi torej 
odprli spletno mesto v novem zavihku brskalnika, bi to dobilo popolnoma svojo instanco 
sessionStorage-a, do katere drugi zavihki brskalnika ne bi imeli dostopa. Trajanje podatkov je 
torej omejeno do zaprtja zavihka brskalnika. 

Drugi mehanizem localStorage pa je namenjen hrambi podatkov, ki se razpenja čez več oken 
in zavihkov brskalnika, torej so podatki v tej shrambi dostopni v kateremkoli oknu ali zavihku 
brskalnika (seveda v okviru istega spletnega mesta). Trajanje podatkov torej ni omejeno z 
zaprtjem okna ali zavihka brskalnika. 

Treba je poudariti, da ima vsako spletno mesto svojo shrambo, kar pomeni, da ima vsaka 
spletna aplikacija svoje področje za lokalno shranjevanje podatkov. 

2.3.1 Web Storage API 

API spletne shrambe [7]  je opisan spodaj: 

interface Storage { 
  readonly attribute unsigned long length; 
  DOMString? key(unsigned long index); 
  getter DOMString getItem(DOMString key); 
  setter creator void setItem(DOMString key, DOMString value); 
  deleter void removeItem(DOMString key); 
  void clear(); 
}; 

 

Vsak objekt Storage omogoča dostop do seznama parov ključ/element (list of key/value pairs 

- items). Vrednosti ključev in elementov morajo biti nizi znakov (string). 

Atribut length vrača število parov ključ/element, ki so trenutno v seznamu objekta Storage. 

Metoda key(n) vrača vrednost n-tega ključa v seznamu. Vrstni red ključev je odvisen od 
brskalnika, vendar mora biti ta konsistenten, dokler se ne spremeni število ključev. Dodajanje 
in brisanje ključev lahko torej spremeni vrstni red ključev v seznamu, ne sme pa spremeniti 
njihovih vrednosti. Če je n večji od števila parov v seznamu, mora metoda key vrniti null. 

Metoda getItem(key) vrača vrednost elementa, ki pripada ključu z vrednostjo key. Če v 
seznamu ni ključa s to vrednostjo, mora metoda vrniti null. 

Metoda setItem(key, value) najprej preveri ali v seznamu že obstaja ključ z vrednostjo key. Če 
ta že obstaja, potem se vrednost elementa ažurira na vrednost value. Če ta še ne obstaja, 
potem se mora v seznam dodati nov par ključ/vrednost z vrednostmi key/value. Če postopek 
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dodajanja ali ažuriranja spodleti, metoda javi napako QuotaExceededError. To se lahko zgodi 
v primeru, ko uporabnik spletni aplikaciji ne dovoli lokalne hrambe podatkov, ali pa je bila 
presežena maksimalna dovoljena kvota aplikacije za lokalno pomnjenje. 

Metoda removeItem(key) odstrani par ključ/element, ki ima vrednost ključa key. Če ta ne 
obstaja, potem metoda ne stori ničesar. 

Metode setItem() in removeItem() morajo biti atomarne, kar pomeni, da se morajo v primeru 
sprememb na shrambi podatkov zaključiti uspešno, v primeru napak pa mora shramba 
podatkov ostati v takem stanju kot je bila pred klicem metode. 

Metoda clear() izprazni seznam parov ključ/element. Če je seznam že prazen, potem metoda 
ne stori ničesar. Tudi clear() mora biti atomarna metoda. 

2.3.1.1 Atribut sessionStorage 

[NoInterfaceObject] 
interface WindowSessionStorage { 
  readonly attribute Storage sessionStorage; 
}; 
Window implements WindowSessionStorage; 

Izraz »session storage« bi lahko prevedli kot »sejna shramba«, atribut sessionStorage [8] pa 
predstavlja množico shranjevalnih področij specifičnih za trenutni zavihek brskalnika. 
Vsakemu zavihku brskalnika pripada svoja množica shranjevalnih področij, po eno področje 
za vsako spletno mesto. 

Podatki seje zavihka ne smejo poteči samodejno, temveč šele na eksplicitno zahtevo 
odjemalca, zaradi varnostnih razlogov ali ko se bližamo omejitvi prostora namenjenemu 
lokalnemu pomnjenju. Življenjska doba seje zavihka ni nujno enaka življenjski dobi procesa 
brskalnika, saj nekateri brskalniki omogočajo ponovno oživljanje seje tudi po ponovnem 
zagonu brskalnika. 

Ob obisku dokumenta določenega spletnega mesta v novem zavihku, brskalnik preveri, ali 
spletnemu mestu že pripada shranjevalno področje za sejo. Če mu, potem se dokumentu 
dodeli to shranjevalno področje, sicer pa se mora področje shranjevanja ustvariti na novo, 
nato pa se le to dodeli dokumentu. 

Atribut sessionStorage vrača objekt Storage, ki je vezan na shranjevalno področje dokumenta, 
če to obstaja, sicer pa vrne null. Ob klicu metod setItem(), removeItem() in clear() na objektu 
Storage se sproži poseben dogodek imenovan storage, ki bo opisan pozneje. Dogodek se 
proži na vseh dokumentih, ki uporabljajo isto sejno shrambo. 

2.3.1.2 Atribut localStorage 

[NoInterfaceObject] 
interface WindowLocalStorage { 
  readonly attribute Storage localStorage; 
}; 
Window implements WindowLocalStorage; 

Izraz »local storage« bi lahko prevedli kot »lokalna shramba«, atribut localStorage [9] pa 
predstavlja objekt Storage za določeno spletno mesto. Brskalnik hrani množico lokalnih 
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shranjevalnih področij in vsakemu spletnemu mestu pripada svoje ločeno področje. Tudi 
podatki shranjeni v lokalni shrambi ne smejo poteči samodejno, ampak šele na zahtevo 
odjemalca ali iz varnostnih razlogov. 

Pri dostopu do atributa localStorage, mora brskalnik slediti določenemu protokolu, znanemu 
kot »Koraki inicializacije objekta Storage« (»Storage object initialization steps«): 

1. V primeru, da spletni strani ni dovoljeno lokalno hranjenje podatkov, lahko brskalnik 
namesto objekta Storage javi kar napako SecurityError. 

2. Če spletno mesto dokumenta ni trojka shema/gostitelj/vrata (scheme/host/port tuple), 
brskalnik javi napako SecurityError in prekine nadaljevanje korakov. 

3. Preveri ali je brskalnik spletnemu mestu dokumenta dodelil shranjevalno področje za 
lokalno shrambo. Če mu še ni, potem mu ga mora sedaj. 

4. Vrni objekt Storage, ki se navezuje na shranjevalno področje lokalne shrambe 
spletnega mesta. 

S klicem metod setItem(), removeItem() in clear() na objektu Storage, ki je povezan s 
področjem namenjenem za lokalno shrambo, se na vseh dokumentih, ki so povezani s tem 
istim shranjevalnim področjem (oz. z isto lokalno shrambo), sproži poseben dogodek 
imenovan storage. To seveda velja le v primeru, če se je metoda uspešno izvedla. 

Pred vsakim dostopom do lastnosti atributa localStorage prek vmesnika Storage, mora 
brskalnik pridobiti storage mutex nad shrambo. Mutex je okrajšava za »Mutual 

Exclusion«, kar bi lahko prevedli kot »Vzajemno izključevanje«. Mehanizem mutex v 
računalništvu pomeni situacijo, ko mora sistem preprečiti, da se dva procesa hkrati 
znajdeta v kritični sekciji. V kritični sekciji se lahko nahaja le en proces. Kritična sekcija 
je v našem primeru lokalna shramba do katere lahko hkrati dostopa le en proces. Kar mora 
podpreti brskalnik in razvijalci spletnih aplikacij nad tem nimajo vpliva. 

Brskalnik mora tudi poskrbeti za varnost v primerih, ko bi skripte spletnega mesta skušale 
dostopati do lokalne shrambe drugega spletnega mesta. Vsako spletno mesto mora imeti 
svoje področje za lokalno shrambo. 

2.3.1.3 Dogodek storage 

Dogodek storage [10] se sproži, kadar se spremeni vsebina lokalne ali sejne shrambe. 
Brskalnik mora takrat v čakalno vrsto postaviti zahtevo za sproženje dogodka, ki se imenuje 
storage in uporablja vmesnik StorageEvent. Dogodek se mora sprožiti na vseh dokumentih, ki 
uporabljajo to shrambo. 

Če se dogodek sproži zaradi klica metod setItem() ali removeItem(), mora imeti dogodek 
nastavljen atribut key na vrednost ključa, katerega element spreminjamo oz. odstranjujemo. 
Atribut oldValue mora biti nastavljen na staro vrednost elementa s ključem key ali pa mora 
biti null, če smo element s tem ključem na novo dodali. Atribut newValue mora biti nastavljen 
na novo vrednost elementa s ključem key ali null, če smo ga ravno odstranili. Če pa se je 
dogodek sprožil kot posledica klica metode clear(), potem morajo biti atributi key, oldValue 

ter newValue inicializirani na null. 



19 
 

Poleg tega mora biti atribut url nastavljen na URL naslov dokumenta, katerega objekt Storage 
je bil pravkar spremenjen. Spremenjeni objekt Storage pa se shrani v atribut storageArea. 

Definicija dogodka: 

[Constructor(DOMString type, optional StorageEventInit 
eventInitDict)] 
interface StorageEvent : Event { 
  readonly attribute DOMString key; 
  readonly attribute DOMString? oldValue; 
  readonly attribute DOMString? newValue; 
  readonly attribute DOMString url; 
  readonly attribute Storage? storageArea; 
}; 
 
dictionary StorageEventInit : EventInit { 
  DOMString key; 
  DOMString? oldValue; 
  DOMString? newValue; 
  DOMString url; 
  Storage? storageArea; 
}; 

 

Atribut key vrača vrednost na katero je bil nastavljen. Ob ustvarjanju objekta, je vrednost 
enaka praznemu nizu (empty string). Predstavlja ključ elementa, ki ga spreminjamo. 

Atribut oldValue vrača vrednost na katero je bil nastavljen. Ob ustvarjanju objekta je njegova 
vrednost enaka null. Predstavlja staro vrednost elementa s ključem key, ki je bil spremenjen. 

Atribut newValue vrača vrednost na katero je bil nastavljen. Ob ustvarjanju objekta je njegova 
vrednost enaka null. Predstavlja novo vrednost elementa s ključem key. 

Atribut url vrača vrednost na katero je bil nastavljen. Ob ustvarjanju objekta je njegova 
vrednost prazen niz (empty string). Predstavlja URL naslov dokumenta, katerega shramba je 
bila spremenjena. 

Atribut storageArea vrača vrednost na katero je bil nastavljen.Ob ustvarjanju objekta je 
njegova vrednost enaka null. Predstavlja objekt Storage, ki je bil spremenjen. 

2.3.2 Ostale lastnosti mehanizma Web Storage 

2.3.2.1 Omejitev porabe prostora na disku 

Podobno kot pri mehanizmu »Offline Web Applications«, mora brskalnik tudi za shrambe 
(sejne ali lokalne) omejiti uporabo prostora na disku. Brskalniki morajo nadzirati tudi uporabo 
prostora poddomen določenega spletnega mesta (primer: spletno mesto momento.si ima lahko 
npr. poddomeno era.momento.si). Ko se odjemalec približa maksimalni dovoljeni kapaciteti 
namenjeni za shrambe, ga brskalnik lahko vpraša ali želi maksimalno dovoljeno kapaciteto 
povečati. Brskalnik mora uporabnikom omogočati tudi pregled nad porabo prostora na disku 
za vsako domeno. V večini brskalnikov je privzeta maksimalna kapaciteta dovoljena za 
lokalno pomnjenje sejne in lokalne shrambe 5 MB na domeno. 
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2.3.2.2 Zasebnost 

S pomočjo podatkov shranjenih v lokalni shrambi lahko določene spletne strani sledijo 
akcijam odjemalca tudi skozi več sej obiskovanja strani. Nekatere spletne strani vsebujejo 
delčke tretjih (third-party) spletnih strani (npr. oglasi), ki bi lahko vsaj teoretično, pod 
pretvezo obiskane spletne strani, v svojo lokalno shrambo beležile akcije obiskovalcev. Če so 
te vgrajene tretje spletne strani škodljive narave, pa bi lahko prišlo tudi do zlorab zabeleženih 
podatkov. Prav zato morajo brskalniki implementirati nekatere mehanizme, ki bi tako sledenje 
preprečevali. Naj jih naštejemo:  

• Blokiranje dostopa tretji osebi 
Brskalniki morajo omejiti dostop do objekta localStorage vsem skriptam, katerih izvor 
ni obiskana domena (npr. prek oken iframe). 

• Razveljavljanje shranjenih podatkov 
S posebnim dovoljenjem uporabnika, lahko brskalniki tudi samodejno brišejo 
shranjene podatke. Brskalnik bi lahko nastavili tako, da bi obravnaval lokalno 
shrambo neke tretje strani kot sejno shrambo, ki bi torej potekla takoj, ko bi odjemalec 
zaprl zavihek. S tem bi tretji strani preprečili sledenje obiskovalcev strani skozi več 
sej. Če se tega ne zavedamo, lahko omenjeni mehanizem tudi zmanjša uporabnost 
shrambe kot mehanizma za dolgoročno shranjevanje podatkov. 

• Ravnanje z obstojnim pomnilnikom enako kot s piškotki 
Nekateri uporabniki brskalnikov želijo ščititi zasebnost z brisanjem piškotkov. V 
brskalnikih mora torej obstajati možnost, da se na podoben način kot brisanje 
piškotkov, briše tudi vsebino obstojnega pomnilnika. V brskalnik mora biti torej 
implementirana tudi možnost brisanja vseh občutljivih podatkov hkrati (tako 
piškotkov kot tudi vsebine obstojnega pomnilnika). 

• Bele liste dostopov do lokalnih shramb 
Brskalniki lahko dovolijo stranem neomejen dostop do sejnih shramb, omejiti pa 
morajo dostop do lokalnih shramb. Dovoljenje za lokalno shrambo mora potrditi 
uporabnik. 

• Beleženje izvorov shramb 
Brskalniki lahko beležijo izvore strani, ki vsebujejo tretje strani drugih izvorov. Na 
podlagi zabeleženih podatkov se nato lahko uporabnik brskalnika odloči, katere 
shrambe dovoljuje in na kakšen način ter katerih sploh ne dovoljuje. 

• Črne liste 
Brskalniki lahko vsebujejo seznam domen, katerim uporaba shramb ni dovoljena. 
Uporabniki brskalnika si lahko omenjene liste tudi izmenjujejo, da bi s tem zaščitili 
skupine katerim pripadajo. 

Našteti mehanizmi ne preprečijo v celoti sledenje uporabnikom. Tretja stran lahko še vedno 
beleži akcije odjemalca v sejni shrambi, torej akcije znotraj ene seje. Zabeležene podatke pa 
lahko posreduje tudi drugim stranem. Z omenjenim sodelovanjem med škodljivimi stranmi, 
ostaja uporabnik ogrožen.  
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Brskalnik mora podatke shranjene v shrambah obravnavati kot občutljive, saj lahko ti 
vsebujejo tudi odjemalčeve osebne podatke. Brskalnik mora s praznjenjem shramb poskrbeti, 
da se izbrišejo tudi vsi občutljivi podatki. 

2.3.2.3 Varnost 

Uporaba shramb lahko privede do naslednjih težav povezanih z varnostjo: 

• DNS (Domain Name System) poneverjanje (DNS spoofing attacks) 
Ali je obiskani gostitelj res za kogar se izdaja, ali za njim stoji lažni gostitelj, ki se 
izdaja za spletno stran, ki jo želimo obiskati? To težavo rešimo z varnostno povezavo 
TLS (Transport Layer Security). Tu se morata obe entiteti, gostitelj in odjemalec, 
identificirati s certifikati, tako da smo lahko prepričani, da komuniciramo s pravim 
gostiteljem, kar pomeni da imajo dostop do shrambe skripte pravega gostitelja. 

• Napadi med mapami – (Cross-directory attacks) 
Kadar si različni avtorji delijo isto ime gostitelja (primer: geocities.com), si vse strani, 
ki gostujejo na npr. geocities.com,delijo isto lokalno shrambo. V takem primeru se je 
najbolje izogniti uporabi lokalne shrambe, saj bi si različni avtorji istega gostitelja, 
lahko prepisovali ali kradli podatke. 

• Tveganja pri implementaciji – (Implementation risks) 
Največja tveganja pri implementaciji shramb predstavljata primera:  
- ko bi škodljive strani lahko dostopale do podatkov iz shramb drugih domen ali  
- ko bi škodljive strani lahko zapisovale podatke v shrambo iz katere bi kasneje 

brale druge domene. 
V prvem primeru govorimo o odtekanju informacij (information leakage), v 
drugem pa o poneverjanju informacij (information spoofing). Da bi se izognili 
naštetim problemom, morajo brskalniki pri implementaciji dosledno upoštevati 
specifikacijo za mehanizem »Web Storage« [6]. 

2.4 Dinamične spletne aplikacije (nadaljevanje) 

V poglavju »2.2 Dinamične spletne aplikacije« smo spoznali, da lahko vsako spletno stran 
razdelimo na statični in dinamični del. Statične dele lahko, kot smo že ugotovili, lokalno 
pomnimo s pomočjo mehanizma »Offline Web Applications«, za dinamične pa bi v določeni 
meri, sedaj ko smo ga že spoznali, ustrezal mehanizem »Web Storage«.  

Če si ponovno ogledamo primer dinamičnega dela dinamične spletne strani iz poglavja 2.2 
(na spodnji sliki 7), opazimo, da dinamični del predstavljajo vsebine, ki so bodisi tekst, slika 
ali video posnetek. Za mehanizem »Web Storage« smo ugotovili, da se uporablja za lokalno 
hranjenje nizov znakov, zato je idealen za pomnjenje vsebin, kot so teksti in besedila. Vse 
dinamične vsebine, ki so sestavljene iz niza znakov, bi torej lahko pomnili v lokalni shrambi z 
uporabo mehanizma »Web Storage«.  

Kaj pa dinamične slike in video posnetki? Te bi lahko prikazovali le v primeru, ko bi imeli 
dostop do interneta, saj bi jih bilo treba še vedno prenašati s strežnika. V primeru brez 
povezave pa bi lahko namesto dinamičnih slik prikazali nadomestno enotno sliko, ki bi jo 
imeli shranjeno v lokalnem predpomnilniku brskalnika. Za vse dinamične slike bi se tako v 
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primeru brez povezave pokazala ista slika, v kateri bi lahko sporočali odjemalcu, da za pravo 
sliko potrebuje povezavo do spleta. Podobno bi lahko postopali pri video vsebinah. 

 

Slika 7 – Primer dinamičnega dela dinamične spletne strani 

Kako bi realizirali lokalno pomnjenje statičnih delov spletnih strani z mehanizmom »Offline 
Web Applications« in lokalno hranjenje dinamičnih vsebin spletnih strani z mehanizmom 
»Web Storage«, si bomo ogledali v nadaljevanju. 

3 Lokalno pomnjenje dinamičnih spletnih aplikacij 

Pri razvoju dinamičnih spletnih aplikacij, je postopek večinoma tak, da s skriptami na 
strežnikovi strani (server-side scripts) pridobimo podatke, ki jih bo prikazala želena spletna 
stran. Te podatke mora strežnik nato vstaviti na ustrezna mesta v HTML dokumentu. Vso 
ostalo vsebino HTML dokumenta, ki torej niso podatki vstavljeni s skripto na strežnikovi 
strani, lahko poimenujemo HTML predloga (HTML template). Ko strežnik napolni HTML 
predlogo s podatki, pošlje nastali HTML dokument odjemalcu, ta pa ga s pomočjo brskalnika 
prikaže kot spletno stran. 

HTML predloge so statične vsebine, kar pomeni, da se ne spreminjajo pogosto. Take vsebine 
so torej idealne za hranjenje v lokalnem predpomnilniku brskalnika. Vse podatke, ki jih 
pridobijo in pripravijo skripte na strani strežnika, pa lahko obravnavamo kot vsebine 
dinamične narave. Če je ta vsebina tekst oz. niz znakov, bi jo lahko shranjevali v lokalno ali 
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sejno shrambo. Če pa želimo, da so podatki shranjeni dolgoročno, torej tudi po zaprtju 
zavihka spletne strani, pa pride v poštev le lokalna shramba. 

Lokalno pomnjenje pospeši prikazovanje spletnih strani, saj nam vsebin ni potrebno vsakič 
pridobivati in prenašati s strežnika. Poleg omenjene optimizacije pa ima lokalno pomnjenje še 
eno prednost. V primeru brez povezave do spleta, bi nam bila spletna stran lahko še vedno 
dostopna, pa čeprav le kot »posnetek zadnjega dostopnega stanja«, saj bi vso potrebno 
vsebino pridobili iz lokalnih pomnilnikov. Da bi to veljalo, moramo še rahlo spremeniti zgoraj 
opisani klasični način gradnje spletnih aplikacij. V primeru brez povezave, torej odpadejo vse 
aktivnosti strežnika, kar pomeni, da nam strežnik ne more pripravljati in vstavljati podatkov v 
HTML predlogo. Zato bi bilo potrebno omenjeni način preseliti na stran odjemalca. S 
pomočjo skript na strani odjemalca bi tako lahko pridobivali vsebine kar iz lokalnih shramb in 
jih vstavljali na ustrezna mesta v HTML predlogi. Aplikacija bi morala le še poskrbeti, da bo 
imela v lokalnih pomnilnikih svežo vsebino. V primerih brez povezave sveža vsebina seveda 
ni vedno na voljo, takrat prikažemo tisto, ki je trenutno v lokalnih pomnilnikih. 

Za realizacijo lokalnega pomnjenja dinamičnih spletnih aplikacij, smo razvili dokaj preprost 
primer dinamične spletne aplikacije, ki se imenuje »Opravilnik«. Na konkretnem primeru smo 
najbolje spoznali težave, ki nastopijo pri razvoju take aplikacije, kot tudi prednosti njenega 
delovanja. 

4 Spletna aplikacija »Opravilnik« 

»Opravilnik« je dinamična spletna aplikacija namenjena beleženju opravil, ki jih mora 
opraviti uporabnik. Opravila lahko razdelimo v kategorije in vsaka kategorija ima svoj nabor 
opravil – torej razmerje ena proti mnogo (one to many relationship). 

Če želi uporabnik zabeležiti opravilo, se mora najprej prijaviti s svojim uporabniškim imenom 
in geslom. Ko je uporabnik prijavljen, mora ustvariti kategorijo, če ta še ne obstaja, nato pa 
izbrati kategorijo v katero bo opravilo spadalo. Ko je kategorija izbrana, lahko ustvari 
opravilo tako, da določi njene atribute, kot so ime opravila, datum in čas poteka opravila, ali 
je opravilo opravljeno ter podrobnosti opravila. 

Ko uporabnik odpre kategorijo, se mu prikažejo vsa opravila izbrane kategorije urejena po 
datumu poteka v padajočem vrstnem redu, najstarejše opravilo je torej na dnu, najnovejše pa 
na vrhu seznama. Morebitna opravila, ki so označena z rdečo barvo, so pretečena opravila, ki 
še niso bila opravljena. Opravilo je preteklo, če sta čas in datum poteka opravila manjša od 
časa ogledovanja seznama opravil. Opravilo lahko označimo kot opravljeno z dvojnim klikom 
na atribut »Opravljeno« oz. na ikonico rdečega križca, ki se spremeni v zeleno kljukico, kar 
označuje, da je uporabnik opravilo opravil. 

Aplikacija je torej dokaj preprosta in dovolj splošna, da bi namesto opravil in kategorij lahko 
prikazovali npr. novice in rubrike v katere spadajo. Skratka, podoben sistem, bi lahko 
uporabili pri marsikateri dinamični spletni aplikaciji.  
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Pri razvoju take aplikacije bi večina razvijalcev postopala zelo podobno. Na strežniku bi  
ustvarili podatkovno bazo, ki bi hranila kategorije in opravila. Ko bi odjemalec zahteval 
prikaz seznama opravil, bi strežnik pognal skripto za pridobivanje kategorij in opravil iz baze. 
Ko bi skripta priskrbela ustrezna opravila in kategorije, bi jih morala še vstaviti v HTML 
predlogo spletne strani. Napolnjeno HTML predlogo, bi nato strežnik poslal brskalniku 
odjemalca kot HTML dokument, ta pa bi ga nato prikazal kot na spodnji sliki (Slika 8). 

 

Slika 8 – Dinamična spletna aplikacija »Opravilnik« 

Če bi torej želeli uporabljati mehanizme lokalnega pomnjenja, bi morali klasičen postopek, od 
odjemalčeve zahteve po prikazu strani in do njenega dejanskega prikaza v brskalniku, 
nekoliko prirediti. 

Strežnik bi opravila in kategorije še vedno hranil v podatkovni bazi. Ko bi odjemalec zahteval 
prikaz seznama opravil, bi strežnik najprej poslal odjemalcu HTML predlogo strani. 
Odjemalec oz. brskalnik bi ga samodejno shranil v svojem lokalnem predpomnilniku, nato pa 
ga naložil v brskalniku za prikaz. HTML predloga bi vsebovala skripto, ki bi se izvajala le na 
strani odjemalca. Ta bi strežnik zaprosila še za ustrezne podatke, torej kategorije in opravila. 
Ko bi jih skripta na strani odjemalca prejela, bi jih le ta shranila v lokalno shrambo in jih 
vstavila na ustrezna mesta v HTML predlogi. S tako spremenjenim postopkom prikazovanja 
spletnih strani, bi dosegli enak učinek kot v prej omenjenem klasičnem postopku. Prednost 
spremenjenega postopka je razbremenitev strežnika, saj bi lahko vsebine nalagali kar iz 
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lokalnega predpomnilnika in lokalnih shramb. Odjemalec bi ob vsaki sledeči zahtevi po 
prikazu strani moral vprašati strežnik le, ali je bila katera od vsebin iz njegovih lokalnih 
pomnilnikov morda spremenjena. Če bi bila, bi moral strežnik poslati nove, ažurirane vsebine, 
ki bi jih odjemalec (oz. brskalnik) zopet shranil v svoje lokalne pomnilnike ter nato prikazal. 
V primeru, da vsebine ne bi bile spremenjene, bi jih brskalnik le potegnil iz lokalnih 
pomnilnikov in prikazal. Ta postopek bi deloval tudi v primeru motene povezave do strežnika. 
Edino dejanje, ki bi v takem primeru odpadlo, bi bilo spraševanje strežnika o zadnjih 
spremembah vsebin. Takrat bi prikazali zadnjo shranjeno različico vsebin iz lokalnih 
pomnilnikov, kar je še vedno veliko bolje kot nič. 

Lahko bi šli še korak dlje in bi omogočili dodajanje in urejanje opravil in kategorij tudi v 
primerih, ko bi bila onemogočena povezava do strežnika. Vse na novo dodane in spremenjene 
vsebine bi lahko shranili lokalno ter bi jih, ko bi bila zopet vzpostavljena povezava do 
strežnika, shranili tudi v podatkovni bazi strežnika. 

Vse omenjene stvari smo realizirali v dinamični spletni aplikaciji »Opravilnik«. Kako smo to 
dosegli, je podrobneje opisano v nadaljevanju.. 

4.1 Uporabljene tehnologije 

Opravilnik je dinamična spletna aplikacija, ki gostuje na strežniku Apache 2.2. Vse potrebne 
podatke, kot so opravila, kategorije, uporabniška imena itd., aplikacija hrani v podatkovni 
bazi MySQL 5.0.7. Strežniški del logike je napisan v skriptnem jeziku PHP, različica 5.3.2. 
Za ločevanje aplikacijske logike (torej PHP kode) in vsebine (HTML predloge), smo uporabili 
sistem Smarty 2.6.13, ki je napisan v jeziku PHP. Uporabili smo tudi že napisano PHP 
ogrodje, ki ga je razvil kolega Rok Carl, ki s knjižnico skript poenostavlja komunikacijo z 
bazo, omogoča javljanje in beleženje napak ter omogoča razčlenjevanje URL naslova. Vse do 
sedaj naštete tehnologije seveda tečejo na strani strežnika.  

Na strani odjemalca se potrebna logika izvaja v skriptnem jeziku JavaScript, ki je dopolnjena 
z JavaScript knjižnicami jQuery 1.6.2 in  jQuery UI 1.8.14, vse to seveda s podporo 
mehanizmov HTML5 »Offline Web Applications« in »Web Storage«. Aplikacijo smo testirali 
v brskalniku Firefox 3.5+, vendar bi morala, zaradi dokaj široke podpore standarda HTML5, 
načeloma delovati v večini modernejših brskalnikih. 

Povzetek tehnologij: 

Strežnik (server side) Odjemalec (client side) 
• Apache 2.2 
• MySQL 5.0.7 
• PHP 5.3.2 
• Smarty 2.6.13 
• PHP ogrodje (ki ga je zasnoval Rok Carl) 

• JavaScript 
• jQuery 1.6.2 
• jQuery UI 1.8.14 

 

Mehanizma HTML5: »Offline Web Applications« in »Web Storage« 
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4.2 Shema podatkovne baze 

Opravilnik uporablja 4 bazne tabele. Glavni sta vsekakor tabeli za shranjevanje opravil – 
entiteta »opravilo« ter kategorij v katere spadajo opravila – entiteta »kategorija«. Za 
večuporabniško podporo imamo še tabelo namenjeno uporabniškim imenom  in geslom – 
entiteta »uporabnik« ter tabelo v kateri so zabeleženi časi zadnjih sprememb v tabelah za 
opravila in kategorije – entiteta »zadnje_spremembe«. 

Entiteto »uporabnik« sestavljajo 3 atributi: 

• id_uporabnik – tipa int: primarni ključ uporabnika tipa 

• uporabniško_ime - tipa varchar: uporabniško ime uporabnika 

• geslo - tipa varchar: geslo uporabnika 

Entiteto »kategorija« sestavlja 5 atributov: 

• id_kategorija – tipa int: primarni ključ kategorije 

• kategorija – tipa varchar: ime kategorije 

• id_uporabnik – tipa int: ID uporabnika, ki je ustvaril kategorijo in je zato njen lastnik 
(tuji ključ za tabelo »uporabnik«) 

• čas_vnosa – tipa datetime: datum in čas vnosa kategorije 

• čas_spremembe – tipa datetime: datum in čas zadnje spremembe kategorije 

Entiteto »opravilo« sestavlja 8 atributov: 

• id_opravilo – tipa int: primarni ključ opravila 

• id_kategorija – tipa int: ID kategorije, kateremu pripada opravilo (tuji ključ za tabelo 
»kategorija«) 

• opravljeno – tipa tinyint: zastavica, ki pokaže ali je opravilo že opravljeno 

• ime_opravila – tipa varchar: ime opravila 

• datum_opravila – tipa datetime: datum poteka opravila 

• podrobnosti_opravila – tipa text: podrobnosti opravila 

• čas_vnosa – tipa datetime: datum in čas vnosa opravila 

• čas_spremembe – tipa datetime: datum in čas zadnje spremembe opravila 

Entiteto »zadnje_spremembe« sestavljajo 3 atributi: 

• id_zadnje_spremembe – tipa int: primarni ključ zadnje spremembe 

• ime_tabele – tipa varchar: ime tabele na katero se sprememba nanaša (»opravilo« ali 
»kategorija«) 

• zadnja_sprememba – tipa datetime: datum in čas zadnje spremembe za specifično 
tabelo 

Na spodnji sliki (Slika 9) lahko vidimo shemo podatkovne baze za dinamično spletno 
aplikacijo »Opravilnik«. 
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Slika 9 - Shema podatkovne baze za aplikacijo »Opravilnik« 

 

4.3 Logika 

Aplikacija pridobiva potrebne podatke za prikaz neke strani prek PHP skript, ki poganjajo 
poizvedbe v podatkovni bazi MySQL. S pomočjo uporabljenega PHP ogrodja (framework), iz 
URL naslova preberemo, katero stran aplikacije želimo prikazati in na podlagi želene strani, 
poženemo ustrezno PHP kodo. Če URL naslov brskalnika npr. vsebuje naslov 
»http://diploma.momento.si/opravilnik«, to pomeni da bo aplikacija, ki gostuje na naslovu 
»diploma.momento.si« pognala skripto opravilnik.php, ki bo iz baze pridobila ustrezne 
kategorije in opravila ter jih vstavila na ustrezna mesta v HTML predlogi opravilnik.tpl. Tako 
nastane HTML dokument, ki ga strežnik pošlje odjemalcu, ta pa ga v brskalniku prikaže kot 
želeno spletno stran. Za prikaz opravil sta na strežniku torej potrebni dve datoteki 
opravilnik.php in opravilnik.tpl: opravilnik.php vsebuje logiko za pridobivanje in formatiranje 
vsebine, opravilnik.tpl pa predstavlja HTML predlogo v katero, s pomočjo knjižnice Smarty, 
vstavimo formatirano vsebino na ustrezna mesta – oziroma tak bi bil klasičen postopek. Če pa 
želimo implementirati še mehanizme HTML5 za lokalno pomnjenje in podpreti delovanje 
aplikacije tudi brez povezave, moramo postopati malo drugače.  

Formatiranih podatkov, ki jih je pridobila PHP skripta, ne smemo vstavljati na ustrezna mesta 
v HTML predlogo na strani strežnika, ampak šele na strani odjemalca s pomočjo kode 
napisane v JavaScriptu. Osnovni namen PHP skript torej še vedno ostane enak – pridobivanje 
in formatiranje podatkov, HTML predloge pa potrebujejo nekaj predelav. V klasičnih 
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aplikacijah bi v HTML predlogi uporabili značke Smarty (Smarty tags). Te bi se nadomestile 
z ustrezno PHP kodo, ki bi namesto značke vstavila pravo vsebino. To zamisel smo si 
sposodili pri polnjenju HTML predlog z vsebino, le da ta poteka na strani odjemalca, torej ne 
s skriptami PHP, ampak s skriptami v jeziku JavaScript. Namesto značk Smarty pa smo 
uporabili HTML značke <div> ali <span>, ki jim določimo unikaten ID ali razred v katerega 
spadajo. 

Za lažjo predstavo si oglejmo preprost primer polnjenja HTML predloge: 

• Na strežniku z značkami Smarty 

<!DOCTYPE html>  
<html> 
<head> 
  <title>{$naslov_strani}</title> 
  <meta charset="utf-8" /> 
</head> 
<body>  
  {* To je komentar v Smarty-u *} 
  {$vsebina_strani} 
</body> 
</html> 

{$naslov_strani} in {$vsebina_strani} bi se nadomestili z vsebino spremenljivk Smarty, ki bi 
jih nastavili v PHP skripti na sledeči način: 

$smarty->assign('naslov_strani', 'Opravilnik'); 
 
$smarty->assign('vsebina_strani', '<p>Pozdravljeni v aplikaciji 
Opravilnik</p>'); 

 

• Na strani odjemalca z JavaScript-om 

<!DOCTYPE html>  
<html> 
<head> 
  <title></title> 
  <meta charset="utf-8" /> 
</head> 
<body>  
  <span id="vsebina_strani"></span> 
</body> 
</html> 

Naslov in vsebino strani bi nastavili z ukazoma JavaScript (v tem zaporedju): 

document.title = "Opravilnik"; 

document.getElementById("vsebina_strani").innerHTML = 

"<p>Pozdravljeni v aplikaciji Opravilnik</p>"; 

Končni rezultat obeh načinov bi bil torej HTML dokument: 

<!DOCTYPE html>  
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<html> 
<head> 
  <title>Opravilnik</title> 
  <meta charset="utf-8" /> 
</head> 
<body>  
  <p>Pozdravljeni v aplikaciji Opravilnik</p> 
</body> 
</html> 

Opomba: Pri polnjenju HTML predloge z JavaScript-om, bi bil element <p>Pozdravljeni 

v aplikaciji »Opravilnik«</p> ovit z značkami <span id="vsebina_strani"> 

in </span>, vendar pa bi bil prikaz strani v različnih brskalnikih identičen prikazu zgornjega 
primera. 

S podobno idejo polnjenja HTML predlog s podatki na strani odjemalca smo postopali tudi 
pri razvoju dinamične spletne aplikacije Opravilnik. Ko torej odjemalec od strežnika zahteva 
prikaz spletne strani, mu ta najprej dostavi HTML predlogo, odjemalec pa jo lahko shrani v 
lokalni predpomnilnik. Ta HTML predloga vsebuje tudi kodo JavaScript, ki ob naložitvi 
strani v brskalniku, v ozadju od strežnika zahteva še podatke prek AJAX zahtevka. Ko jih 
strežnik dostavi, jih odjemalec lahko shrani v lokalno shrambo ter vstavi na ustrezna mesta v 
HTML predlogi. Končni prikaz strani se torej ne bi smel razlikovati, ne glede na to ali 
polnimo predloge na strežniku ali pri odjemalcu. 

Ko spletno stran Opravilnika prvič uspešno obiščemo, imamo po njenem obisku v lokalnem 
predpomnilniku vse potrebne HTML predloge in v lokalni shrambi že vse potrebne podatke, 
ki jih vstavljamo v HTML predloge. Ob naslednji zahtevi odjemalca po prikazu strani v 
brskalniku, bi lahko HTML predlogo in podatke povlekli kar iz lokalnih pomnilnikov. Pri 
strežniku je potrebno le še preveriti ali od zadnjega dostopa do strani na strežniku ni prišlo do 
kakih sprememb HTML predlog ali vsebine podatkov. Če ni, lahko stran sestavimo iz vsebin 
shranjenih v lokalnih pomnilnikih, sicer pa moramo vsebine v lokalnih pomnilnikih najprej 
posodobiti. 

Da bi bilo prikazovanje strani kar najhitrejše, brskalnik ob vsakem dostopu odjemalca do 
strani samodejno pridobi in prikaže shranjeno HTML predlogo iz lokalnega predpomnilnika 
(če se tam sploh že nahaja). Šele nato v ozadju preveri ali so bile HTML predloge 
spremenjene. Brskalnik to zazna po tem, če je bila spremenjena vsebina manifesta 
predpomnilnika. Če manifest ni bil spremenjen, prikazano stran pustimo nespremenjeno , v 
nasprotnem primeru pa se v ozadju posodobi vsebina lokalnega predpomnilnika s 
posodobljenimi predlogami. Aplikacija Opravilnik v tem primeru še prikaže sporočilo 
odjemalcu, da je potrebna osvežitev strani, ker so bile HTML predloge od zadnjega obiska 
spremenjene. Posodabljanje HTML predlog z manifestom lokalnega predpomnilnika je dokaj 
avtomatiziran. Posebna pozornost razvijalca pa je potrebna pri lokalnih shrambah, saj mora 
aplikacija sama preverjati, ali so shranjene vsebine konsistentne, torej posodobljene. 

Postopek pri manipulaciji z vsebinami iz lokalne shrambe je sledeč. Ko odjemalec v 
brskalniku prikaže HTML predlogo, se s prikazom požene tudi vsebovana koda JavaScript, ki 
z AJAX zahtevkom povpraša strežnik, ali je bila vsebina, ki jo mora prikazati, spremenjena. 
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Če ni bila, se ta pridobi iz lokalnih shramb in vstavi na ustrezna mesta v predlogi, v 
nasprotnem primeru pa strežnik pošlje posodobljeno vsebino, ki jo aplikacija nato shrani v 
lokalne shrambe ter šele potem vstavi na ustrezna mesta v HTML predlogi. 

Na krajše (grobo) opisani način torej deluje aplikacija Opravilnik in tako omogoča 
optimizacijo pri hitrosti prikazovanja spletnih strani ter nemoteno delovanje tudi v primeru 
brez povezave do spleta. 

4.4 Struktura spletne aplikacije Opravilnik 

Dinamično spletno aplikacijo Opravilnik smo gradili s pomočjo PHP ogrodja, ki ga je 
zasnoval in razvil kolega Rok Carl. PHP ogrodje sodeluje z modulom Smarty, ki ločuje kodo 
HTML od kode PHP. Torej gre za ločevanje statičnih vsebin, kot so predloge HTML in 
dinamičnih vsebin, torej kodo PHP, ki polni HTML predloge z ustreznimi podatki. 

Struktura map aplikacije je naslednja: 

_app  

css 

js 

.htaccess 

index.php 

opravilnik.appcache 

Če za začetek spustimo vsebino mape _app in nadaljujemo po vrsti, vsebuje mapa css stilske 
datoteke in slike aplikacije. Mapa js vsebuje JavaScript datoteke, ki vsebujejo kodo, ki se 
izvaja na strani odjemalca. V datoteki .htaccess se nahajajo nastavitve strežnika Apache za 
aplikacijo Opravilnik. Datoteka index.php vsebuje kodo PHP, ki glede na žetone razbit URL 
naslov naloži in požene ustrezno PHP skripto (iz podmape _app/pages) in HTML predlogo 
(_app/templates), ki se napolni s podatki, ki jih pridobi PHP skripta. Vse zahteve odjemalca 
po prikazu strani Opravilnika gredo prek skripte index.php. Datoteka opravilnik.appcache 
vsebuje manifest predpomnilnika aplikacije Opravilnik.  

Mapa _app pa vsebuje še druge podmape in datoteke: 

classes 

logs 

pages 

session_data 

smarty 

templates 

.htaccess 

config.php 

functions_common.php 

classes vsebuje uporabne PHP razrede, ki nam lajšajo komunikacijo z bazo, razrede PHP 
ogrodja in druge uporabne stvari. Mapa logs vsebuje tekstovne datoteke, v katerih se beležijo 
aktivnosti ogrodja, kot so napake, časi izvajanj in podobno. V mapi pages najdemo PHP 
skripte, ki pridobivajo in formatirajo podatke za prikaz določene strani, v mapi templates pa 
so HTML predloge določenih strani. Npr. zahteva http://opravilnik.si/opravilnik bo prek 
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skripte index.php naložila in pognala skripto _app/pages/opravilnik.php ter naložila HTML 
ogrodje _app/templates/opravilnik.tpl. Modul Smarty bo HTML predlogo napolnil s podatki, 
ki jih je pridobila in formatirala PHP skripta, nastali HTML dokument pa se pošlje odjemalcu, 
ki ga nato prikaže s pomočjo brskalnika. 

V mapi session_data, se nahajajo podatki sej posameznih odjemalcev aplikacije, v mapi 
smarty pa se nahaja ogrodje Smarty ter prevedene HTML predloge (v mapi 
_app/smarty/templates_c). 

Za aplikacijo Opravilnik se nahajajo PHP skripte v mapi _app/pages/, in sicer opravilnik.php 
in update_manifest.php in ostale. opravilnik.php pridobi potrebne podatke o opravilih in 
kategorijah, update_manifest.php pa pripravi in sestavi manifest predpomnilnika za aplikacijo 
Opravilnik. V mapi _app/templates se nahajajo HTML predloge: _master.tpl, opravilnik.tpl, 
offline.tpl. _master.tpl predstavlja ogrodje HTML dokumenta, ki je pri vseh straneh aplikacije 
enako – torej glava in noga dokumenta, meni aplikacije in JavaScript kodo za pridobivanje 
podatkov s strežnika prek AJAX zahtev. _master.tpl predloga vsebuje še osrednji del 
namenjen dejanski vsebini strani, na mesto katerega se vstavi HTML predloga želene strani 
(npr. opravilnik.tpl). _master.tpl se torej naloži za vsako zahtevano stran, osrednji del pa se 
dinamično spreminja glede na zahtevano stran (kar razberemo iz URL naslova). 

Tako bi na kratko opisali strukturo dinamične spletne aplikacije Opravilnik. Seveda nismo 
našteli vseh komponent, ampak samo tiste, ki so bistvene za razvoj aplikacije Opravilnik z 
lokalnim pomnjenjem. 

4.5 Manifest lokalnega predpomnilnika 

Manifest predpomnilnika opravilnik.appcache za aplikacijo Opravilnik izgleda tako: 

CACHE MANIFEST 

# verzija 6 

CACHE: 

# html predloge 

opravilnik 

static 

tabela 

 

# css predloge 

css/main.css 

css/jquery-ui-1.8.14.custom.css 

css/jquery.qtip.css 

css/DataTables_language_si.json 

css/images/check0.png 

css/images/DataTables/checked.png 

css/images/DataTables/unchecked.png 

. 

. 

. 

css/images/UI/ui-icons_888888_256x240.png 

css/images/UI/ui-icons_cd0a0a_256x240.png 

 

# javascript 
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js/functions_common.js 

js/jquery-1.6.2.min.js 

js/jquery-ui-1.8.14.custom.min.js 

. 

. 

. 

js/jquery.ui.datepicker-sl.js 

js/jquery.url.js 

js/modernizr-1.6.min.js 

 

FALLBACK: 

* offline 

Spletne vire Opravilnika, ki jih brskalnik lahko hrani v lokalnem predpomnilniku, uvrstimo v 
tri kategorije: HTML predloge, CSS predloge ter JavaScript datoteke. 

Naslove HTML predlog najdemo pod vrstico # html predloge in predstavljajo relativne 
naslove (glede na lokacijo manifesta) prek katerih brskalnik dostopa do njih. Če se aplikacija 
nahaja na naslovu http://opravilnik.si ter manifest na naslovu 
http://opravilnik.si/opravilnik.appcache to pomeni, da bo brskalnik v lokalnem predpomnilnik 
shranil HTML dokumente, ki so dosegljivi na naslovih http://opravilnik.si/opravilnik, 
http://opravilnik.si/static ter http://opravilnik.si/tabela. Lokalni predpomnilnik bo ob bodočih 
zahtevah po prikazu HTML dokumentov na teh naslovih, le te pridobil kar lokalno iz 
predpomnilnika. Kateri HTML dokument mora naložiti, bo brskalnik vedel iz URL naslova v 
URL vrstici. 

HTML predloga za naslov http://opravilnik.si/opravilnik bo poenostavljeno izgledala tako: 

<!DOCTYPE html>  
<html manifest="opravilnik.appcache"> 
<head> 
  <title>Opravilnik</title> 
  <meta charset="utf-8" /> 
</head> 
<body> 
  <span id="kategorije_nosilec"></span> 
  <span id="opravila_nosilec"></span> 
</body> 
</html> 

Nosilca vsebin, torej elementa <span> z ID-jem »kategorija_nosilec« in »opravila_nosilec«, 
bi z ukazi jQuery, ki je JavaScript knjižnica za poenostavljeno programiranje v jeziku 
JavaScript, napolnili z ustrezno vsebino, ki bi jo pridobili z AJAX zahtevkom v ozadju, ko bi 
se HTML predloga že naložila v brskalniku. Vstavljanje vsebin v nosilce bi izvedli tako: 

// Napolni nosilec kategorij s html tabelo, ki vsebuje  
// kategorije opravil 
$("#kategorije_nosilec").html(" 
  <table> 
    <tr> 
      <td> 
        Kategorija 1 
  </td> 
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    </tr> 
   . 
   . 
   . 
   <tr> 
      <td> 
        Kategorija n 
  </td> 
    </tr> 
  </table> 
"); 
 
// Napolni nosilec opravil s html tabelo, ki vsebuje 
// opravila izbrane kategorije 
$("#opravila_nosilec").html(" 
  <table> 
    <tr> 
      <td> 
        Opravilo 1 
  </td> 
    </tr> 
   . 
   . 
   . 
   <tr> 
      <td> 
        Opravilo m 
  </td> 
    </tr> 
  </table> 
"); 

Če nadaljujemo z vsebino manifesta, najdemo pod vrstico # css predloge naslove spletnih 
virov, ki se tičejo stilske oblike aplikacije: torej CSS datoteke, slikovne materiale, ipd. Pod 
vrstico # javascript pa najdemo naslove JavaScript datotek, ki vsebujejo skripte, ki se 
poganjajo na strani odjemalca.  

Omenimo še, da v primeru, ko želi odjemalec dostopati do HTML dokumenta (npr. 
http://opravilnik.si/opravilnik), ki vključuje katero od JavaScript datotek v manifestu (npr. 
http://opravilnik.si/js/functions_common.js), bo brskalnik ob prikazu dokumenta, sam znal 
povezati HTML dokument z JavaScript datoteko iz lokalnega pomnilnika. Torej tudi v 
primeru brez povezave do spleta, bo brskalnik prikazal HTML dokument in poganjal ustrezne 
skripte JavaScript, ki jih HTML dokument vključuje. Enako velja v primeru stilskih virov, 
npr. CSS datotek, slik ipd. 

Manifest predpomnilnika bi razvijalec aplikacije lahko sestavljal ročno, kar pa bi bilo v 
primeru dokaj pogostih posodabljanj obstoječih in dodajanj novih spletnih virov aplikacije, 
kar zamudno opravilo. Zato je postopek smiselno avtomatizirati. V ta namen smo za 
aplikacijo Opravilnik napisali skripto update_manifest.php, ki sama zgenerira ustrezen 
manifest predpomnilnika. Pravice za izvajanje skripte za generiranje manifesta so seveda 
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nastavljive in jih lahko spreminjamo po potrebi, vendar je najbolj smiselno, da ima dovoljenje 
za poganjanje te skripte le razvijalec oz. administrator aplikacije. 

4.5.1 Samodejno generiranje manifesta 

Skripta update_manifest.php potuje v globino po mapah aplikacije, kjer se nahajajo spletni 
viri in jih dodaja v manifest, razen če se vir nahaja na tako imenovani črni listi za pomnjenje, 
ki jo določimo pred zagonom skripte generiranja manifesta. Parametre za zagon nastavimo v 
asociativnem PHP polju $paths. Indeks določa tip vira, ki ga iščemo, torej html predloga, css 
predloga ali javascript, vrednost pa je gnezdeno polje. To gnezdeno polje vsebuje indekse 
»dir_path«, ki določa relativno pot do mape z viri, zastavica »recursive« določa ali naj se 
skripta po mapah spušča rekurzivno, torej ali naj se spušča v globino tudi po podmapah ter 
črna lista virov, ki jih ne smemo dodajati v manifest, z indeksom »blacklisted«. 

// spletni viri za pomnjenje 
$paths = array(); 
 
// html predloge 
$paths["html predloge"] = array( 

"dir_path" => "_app/templates", 
"recursive" => false, 
"blacklisted" => array("_error.tpl", "_master.tpl", "404.tpl", 

"offline.tpl", "prijava.tpl") 
); 
 
// css predloge 
$paths["css"] = array( 
 "dir_path" => "css", 
 "recursive" => true, 
 "blacklisted" => array("favicon.ico", "Sorting icons.psd") 
); 
 
// javascript 
$paths["javascript"] = array( 
 "dir_path" => "js", 
 "recursive" => true, 
 "blacklisted" => array("jquery.url.txt", "jquery-jtemplates.js") 
); 

Rezultat raziskovanja skripte po mapah aplikacije, je asociativno polje $cached_files, 
katerega indeks določa vrsto vira (html predloge, css predloge ali javascript), vrednost pa je 
gnezdeno polje z relativnimi potmi do posameznih virov: 

// $cached_files 
Array (3) 
( 
 [html predloge] => Array (3) 
 ( 
  [0] => opravilnik 
  [1] => static 
  [2] => tabela 
 ) 
 
 [css predloge] => Array (55) 
 ( 
  [0] => css/DataTables_language_si.json 
  [1] => css/images/check0.png 
  . 
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  . 
  . 
  [52] => css/main.css 
  [53] => css/opravilnik.css 
  [54] => css/rte.css 
 ) 
 
 [javascript] => Array (14) 
 ( 
  [0] => js/functions_common.js 
  [1] => js/jquery-1.5.2.min.js 
  . 
  . 
  . 
  [12] => js/jquery.url.js 
  [13] => js/modernizr-1.6.min.js 
 ) 
 
) 

Opomba: Skripta za generiranje manifesta tretira HTML predloge malo drugače, saj jim 
odstrani končnico tpl. To pa zaradi narave uporabljenega PHP ogrodja, ki izkorišča modul 
mod_rewrite za strežnik Apache. mod_rewrite omogoča manipuliranje z URL naslovi, tako da 
aplikacija lahko razbije URL naslov po svoji volji in ga ustrezno interpretira. Konkretno: 
http://opravilnik.si/opravilnik požene skripto index.php, ki razbije URL naslov na tako 
imenovane žetone: opravilnik.si in opravilnik. Prvi žeton je naslov strežnika, drugi pa 
aplikaciji pove, katero skripto za pridobivanje podatkov mora pognati in katero HTML 
predlogo mora poslati odjemalcu. 

Na podlagi tako sestavljenega asociativnega polja, se lahko zgradi manifest 
opravilnik.appcache. To storimo tako, da najprej preverimo ali opravilnik.appcache že 
obstaja. Če ne obstaja, ga zgeneriramo na novo in mu pod vrstico CACHE MANIFEST 
pripišemo komentar # verzija 1, kar označuje, da gre za prvo različico manifesta. Če pa že 
obstaja, skripta prebere trenutno verzijo manifesta in jo poveča za 1. Na ta način najlažje 
spremenimo manifest, za katerega bo brskalnik ugotovil, da je bil spremenjen in bo ponovno 
naložil vse vire iz manifesta. 

Nato v manifest dodamo vrstico 

CACHE: 

ki označuje začetek naštevanja virov za lokalno pomnjenje. 

Naslednji korak je sprehod z zanko po asociativnem polju $cached_files in zapisovanje virov 
v manifest. Na koncu vedno dodamo še vrstici 

FALLBACK: 

* offline 

kar pomeni, da kadar želimo dostopati do kateregakoli drugega vira, ki ni bil omenjen v 
manifestu, se mu v primeru brez povezave prikaže nadomestni vir offline. Tudi vir offline se 
shrani v lokalnem predpomnilniku. 
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4.5.2 Nastavitve strežnika 

Za podporo izkoriščanja lokalnega predpomnilnika z manifestom, je potrebno strežnik 
pravilno nastaviti. To lahko storimo z direktivami v datoteki .htaccess. htaccess so datoteke, 
ki jih namestimo v mape spletnih aplikacij in jih strežnik Apache prebere, ko dostopa do 
določene mape spletne aplikacije. htaccess vsebuje direktive, ki določajo obnašanje strežnika 
Apache za mapo, ki vsebuje .htaccess datoteko ter vse njene podmape. V datoteki .htaccess 
lahko konfiguriramo nastavitve za pomnjenje spletnih virov v pomnilniku brskalnika (Cache 

Control), nastavitve za ravnanje z viri v odvisnosti od njihovega tipa (MIME types), in druge 
stvari, vendar nas zanimajo le omenjene direktive. 

Za podporo lokalnega pomnjenja z manifestom pri spletni aplikaciji Opravilnik, 
konfiguriramo strežnik Apache tako: 

# Podpora manifesta predpomnilnika kot datoteke  

# tipa text/cache-manifest 

AddType text/cache-manifest .appcache 

 

# PREDPOMNJENJE BRSKALNIKA 

# Vklopi zastaranje vsebin in nastavi privzeto vrednost na 3 dni 

ExpiresActive On 

ExpiresDefault A259200 

 

# Manifest predpomnilnika naj poteče takoj, ko dostopimo do njega 

ExpiresByType text/cache-manifest "access" 

  

# Multimedijske datoteke potečejo čez 1 mesec od  

# prvega dostopa in predpomnjenja 

<FilesMatch "\.(ico|gif|jpg|jpeg|png|flv|pdf|swf|mov|mp3|wmv|ppt)$"> 

  ExpiresDefault A2419200 

  Header append Cache-Control "public" 

</FilesMatch> 

  

# Dokaj pogosto spreminjane datoteke pomnimo 2 uri od 

# prvega dostopa in predpomnjenja 

<FilesMatch "\.(xml|txt|html|js|css)$"> 

  ExpiresDefault A7200  

  Header append Cache-Control "private, must-revalidate" 

</FilesMatch> 

  

# Dinamične datoteke naj potečejo takoj po dostopu 

<FilesMatch "\.(php|cgi|pl|htm)$"> 

  ExpiresDefault A0 

</FilesMatch> 

Najpomembnejša je vrstica AddType text/cache-manifest .appcache, ki nastavi 
strežnik tako, da prepoznava datoteke s končnico .appcache kot manifest lokalnega 
predpomnilnika. Strežnik moramo nastaviti tako, da brskalniku ne sme dovoliti pomnjenja  
manifesta predpomnilnika v klasičnem predpomnilniku brskalnika, saj bi to povzročilo 
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napačno delovanje. Manifest se v tem primeru za odjemalca ne bi spreminjal, ker bi ga vedno 

potegnili iz predpomnilnika brskalnika. To preprečimo z ukazom ExpiresByType 

text/cache-manifest "access". 

Z direktivo ExpiresDefault pa nastavimo trajanje veljavnosti vsebin v klasičnem 
predpomnilniku brskalnika. Ob spremembi manifesta, se vsi viri v manifestu ponovno 
naložijo s strežnika, vendar če kateri še ni potekel v klasičnem predpomnilniku, ga lahko 
prenesemo v lokalni predpomnilnik kar iz klasičnega predpomnilnika brskalnika. Klasični 
predpomnilnik in lokalni predpomnilnik brskalnika se tako lahko dopolnjujeta in izkoriščamo 
uporabo obeh. Vendar je pri tem potrebna previdnost, da iz klasičnega predpomnilnika ne 
prenesemo vsebine v lokalni predpomnilnik, ki v predpomnilniku brskalnika še ne bi pretekla, 
na strežniku pa bi bila lahko vseeno posodobljena. V tem primeru bi v lokalnem 
predpomnilniku imeli vsebino iz klasičnega predpomnilnika brskalnika, na strežniku pa bi 
bila vsebina posodobljena – torej brskalnik ne bi prikazoval najnovejše vsebine. 

4.6 Manifest lokalnega predpomnilnika (nadaljevanje) 

Z uporabno manifesta lokalnega predpomnilnika tako poskrbimo za vsebine, ki so dokaj 
statične narave in se ne spreminjajo pogosto. Če pa se že, je vse, kar moramo storiti, da 

spremenimo vsebino manifesta – npr. povečamo število n za 1, pri vrstici # verzija n in 
brskalnik bo ob naslednji zahtevi po prikazu strani ugotovil spremembo, ter ponovno naložil 
vse vire, ki so našteti v manifestu. Vsebina lokalnega predpomnilnika bo tako posodobljena z 
najnovejšimi viri. Za posodabljanje manifesta mora poskrbeti razvijalec aplikacije sam, lahko 
pa si pomaga s skriptami na strani strežnika, ki mu poenostavijo gradnjo manifesta. 

Sedaj pa si poglejmo kako ravnamo z vsebinami, ki so bolj dinamične narave in se pogosteje 
spreminjajo. 

4.7 Spletna shramba 

Ugotovili smo že, da mehanizem  »Web Storage« omogoča hranjenje tekstovnih vsebin v 
shrambi, ki jih lahko hranimo za čas trajanja zavihka, ali pa celo dlje za nedoločen čas. Če 
želimo trajanje vsebin le za čas trajanja zavihka, je primerna uporaba mehanizma 
sessionStorage, za dolgotrajnejše vsebine pa uporabimo localStorage. Ker želimo pri 
aplikaciji Opravilnik, da so podatki na voljo tudi naslednjič, ko odpremo brskalnik, je 
primeren le localStorage, torej mehanizem lokalne shrambe. 

4.7.1 localStorage ukazi  

Za manipuliranje lokalne shrambe smo uporabljali JavaScript ukaze: 

// Shrani vrednost spremenljivke value pod indeks key  
localStorage.setItem(key, value);  
 
// Dobimo vrednost shranjeno pod indeksom key 
localStorage.getItem(key);  
 
// Odstranimo vrednost pod indeksom key 
localStorage.removeItem(key); 
  
// Izpraznimo celotno lokalno shrambo 
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localStorage.clear();  

Vrednosti spremenljivk key in value nastavimo na ustrezne vrednosti, oboje pa mora biti tipa 
string, torej niz znakov. Nizi znakov nam popolnoma ustrezajo pri vrednostih indeksov, za 
shranjevanje vsebin pa je to dokaj resna omejitev. V lokalne shrambe bi želeli shranjevati tudi 
JavaScript objekte. Če bi jih lahko zapisali z nizem znakov, potem bi lahko v lokalno shrambo 
shranjevali tudi kompleksnejše vsebine. To je možno z uporabo formata JSON. 

4.7.2 JSON 

JSON [11] (JavaScript Object Notation) je vrsta formata za vsebine. Njegova uporaba je zelo 
razširjena zato, ker je preprost za branje in pisanje, prav tako je enostavno njegovo 
generiranje in razčlenjevanje z računalniško logiko. JSON je tekstovni format, ki je neodvisen 
od programskega jezika in upošteva pravila, ki so znana vsem programerjem v jeziku družine 
C: C, C++, Java, JavaScript, Perl, Python, itd. Zato je format JSON najprimernejši za 
izmenjavo vsebin med skriptami v različnih jezikih. 

JSON temelji na strukturah: 

• Zbirka parov ključ/vrednost – v večini jezikov je to objekt (object), zapis (record), 
struktura (struct), slovar (dictionary), razpršena tabela (hash table), indeksiran seznam 
(keyed list) ali asociativno polje (associative array) 

• Urejen seznam vrednosti – v večini jezikov so to strukture, kot so polje (array), vektor 
(vector), seznam (list) ali zaporedje (sequence) 

To so univerzalne strukture, ki jih pozna večina današnjih programskih jezikov. 

Objekt je neurejena množica parov ključ/vrednost. Začne se z zavitim oklepajem ({) in konča 
z zavitim zaklepajem (}). Vsakemu ključu sledi dvopičje (:), pari ključ/vrednost pa so med 
seboj ločeni z vejico (,). 

 

Slika 10 – Format JSON za objekte 

Seznam je urejena zbirka vrednosti. Seznam se začne z oglatim oklepajem (]) in konča z 
zavitim zaklepajem (]). Vrednosti so med seboj ločene z vejico (,). 

 

Slika 11 – Format JSON za sezname 



39 
 

Vrednost pa je lahko niz v dvojnih narekovajih, število, true, false, null, objekt ali seznam. Te 
strukture so lahko gnezdene. 

 

Slika 12 – Format JSON za vrednosti 

4.7.2.1 Izmenjava vsebin med odjemalcem in strežnikom 

Oba programska jezika PHP in JavaScript imata ukaze za delo s formatom JSON. Uporaba 
teh nam omogoča, da prek AJAX zahtevkov izmenjujemo vsebine med skriptami PHP na 
strežniku in skriptami JavaScript na strani odjemalca. Te vsebine so v aplikaciji Opravilnik 
običajno asociativna polja v skriptah PHP ter objekti JavaScript na strani odjemalca, ker 
JavaScript ne pozna asociativnih polj.  

Izmenjava vsebin poteka v obeh smereh prek AJAX zahtevkov na naslednji način:  

• asociativna polja v PHP jeziku pretvorimo v JSON objekt na strežnikovi strani in ga 
prek AJAX zahtevka dostavimo odjemalcu, ki JSON objekt s pomočjo ukazov  
JavaScript pretvori v JavaScript objekt. 

• in obratno: JavaScript objekt pretvorimo v JSON objekt na strani odjemalca z ukazi 
JavaScript in ga prek AJAX zahtevka pošljemo na strežnik, ki se s pomočjo ukazov 
PHP pretvori v asociativno polje. 

Poglejmo si torej še ukaze, ki pretvarjajo vsebine v in iz formata JSON. V jeziku PHP sta to 

ukaza json_encode in json_decode, v jeziku JavaScript pa JSON.stringify in 

JSON.parse. json_encode in JSON.stringify pretvorita objekt PHP oz. JavaScript v 

objekt v formatu JSON, json_decode in JSON.parse pa objekt v formatu JSON pretvorita 
v objekt PHP oz. JavaScript.  

Primer v jeziku PHP: 

// Asociativno polje v jeziku PHP 

$objekt = array( 

 "ime" => "Janez", 

 "priimek" => "Novak", 
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 "lastnosti" => array ( 

  "marljiv", 

  "ubogljiv", 

  "zanesljiv" 

 ) 

); 

 

// PHP polje pretvorimo v format JSON 

$json_objekt = json_encode($objekt); 

Če izpišemo $json_objekt, dobimo niz znakov: 

{"ime":"Janez","priimek":"Novak","lastnosti":["marljiv","ubogljiv","
zanesljiv"]} 

V zavitih oklepajih je torej objekt v formatu JSON, v oglatih oklepajih pa najdemo seznam v 

formatu JSON (["marljiv","ubogljiv","zanesljiv"]), kar pomeni, da se asociativna 
PHP polja pretvorijo v JSON objekte, navadna PHP polja pa v JSON sezname. 

Objekt v formatu JSON, torej niz znakov  

{"ime":"Janez","priimek":"Novak","lastnosti":["marljiv","ubogljiv","
zanesljiv"]} 

se prek zahtevka AJAX pošlje odjemalcu. Objekt v formatu JSON (torej niz znakov) pa je 
potrebno še pretvoriti v JavaScript objekt z ukazom JSON.parse: 

// Iz notacije JSON sestavimo JavaScript objekt in ga shranimo  
// v spremenljivko objekt 
var objekt = 
JSON.parse("{"ime":"Janez","priimek":"Novak","lastnosti":["marljiv",
"ubogljiv","zanesljiv"]}" 
); 

 

Po izvršitvi zgornjega ukaza imamo v spremenljivki objekt, shranjen JavaScript objekt, ki 
je pripravljen za nadaljnjo obdelavo v jeziku JavaScript. Njegov izpis izgleda tako:  
 
// Objekt JavaScript 

objekt = { 

"ime": "Janez",  

 "priimek": "Novak", 

 "lastnosti": [ 

  "marljiv", 

  "ubogljiv", 

  "zanesljiv" 

 ] 

}; 

Opazimo lahko, da sta definicija objekta v jeziku JavaScript in JSON notacija tega istega 
objekta popolnoma enaka. To je seveda zato, ker je format JSON podmnožica jezika 
JavaScript in lahko vse JavaScript objekte definiramo kar v JSON notaciji. 
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Kot smo že omenili, je komunikacija možna tudi v obratni smeri. Ko v jeziku JavaScript 
definiramo objekt, ga lahko z ukazom JSON.stringify pretvorimo v notacijo JSON ter ga prek 
AJAX zahtevka pošljemo na strežnik. Strežnik ga mora nato le še pretvoriti v asociativno 
polje s PHP ukazom json_decode. 

4.7.2.2 Shanjevanje in branje iz lokalne shrambe 

V aplikaciji Opravilnik notacije JSON nismo uporabljali le za izmenjavo vsebin med 
odjemalcem in strežnikom, temveč smo jo uporabili tudi pri shranjevanju bolj kompleksnih 
objektov JavaScript v lokalno shrambo. V lokalno shrambo lahko shranjujemo le vsebine, ki 
so tipa string, torej nizi znakov. Vse kar moramo torej storiti je, da pred shranjevanjem v 
lokalno shrambo pretvorimo objekt JavaScript v notacijo JSON. To storimo z ukazom 

JSON.stringify, pri branju pa objekt rekonstruiramo z ukazom JSON.parse. 

// Shranjevanje v lokalno shrambo 

localStorage.setItem(key, JSON.stringify(value)); 
 

// Branje iz lokalne shrambe 

value = JSON.parse(localStorage.getItem(key)); 

4.7.3 Pridobivanje vsebin in njihovo shranjevanje v lokalno shrambo 

4.7.3.1 Strežniški del 

 

Slika 13 – Shema podatkovne baze za aplikacijo »Opravilnik« (za osvežitev spomina) 
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Na vseh podatkih aplikacije Opravilnik, ki jih torej shranjujemo v lokalno shrambo, moramo 
na njihovi poti od izvora do ponora opraviti nekaj pretvorb. Najprej lahko na strani strežnika 
pridobimo opravila in kategorije s poizvedbami MySQL. Te nato zapakiramo v PHP strukture 
in objekte, kot so navadna ali asociativna polja. Seveda lahko delamo tudi s podatki osnovnih 
tipov, kot so npr. Integer, Float, Boolean, String, vendar smo v večini primerov vsebine, torej 
opravila in kategorije, zapakirali v asociativna PHP polja (associative arrays). Preden strežnik 
táko vsebino pošlje odjemalcu, jo moramo še pretvoriti v tekstovno obliko, torej format 
JSON, po pravilih, ki jih določa format JSON za npr. asociativna PHP polja oz. neurejene 
objekte parov ključ/vrednost.  

Poglejmo si najprej, kako poteka pridobivanje in izmenjava kategorij opravil. Vse kategorije 
prijavljenega uporabnika dobimo prek poizvedbe MySQL: 

select id_kategorija, kategorija, čas_vnosa, čas_spremembe 

from  kategorija  

where  id_uporabnik = %id_uporabnik% 

Pred dejansko izvedbo, se %id_uporabnik% v poizvedbi nadomesti z ID-jem prijavljenega 
uporabnika, ki ga ob prijavi uporabnika shranimo v PHP sejo (PHP session). 

S pomočjo uporabljenega PHP ogrodja lahko rezultate poizvedb shranimo v asociativna PHP 
polja, ki imajo sledečo obliko: 

Array (3) 
( 
 [1] => Array (4) 
 ( 
  [id_kategorija] => 1 
  [kategorija] => Delo 
  [čas_vnosa] => 2012-02-16 20:22:19 
  [čas_spremembe] => 2012-02-16 20:22:19 
 ) 
 
 [2] => Array (4) 
 ( 
  [id_kategorija] => 2 
  [kategorija] => Dom 
  [čas_vnosa] => 2012-02-16 20:22:25 
  [čas_spremembe] => 2012-03-08 19:27:20 
 ) 
 
 [3] => Array (4) 
 ( 
  [id_kategorija] => 3 
  [kategorija] => Hobi 
  [čas_vnosa] => 2012-02-16 20:22:29 
  [čas_spremembe] => 2012-02-16 20:22:29 
 ) 
) 

Vrednosti ključev na prvem nivoju polj, so enake vrednosti ID-ja posamezne kategorije – 

torej polju id_kategorija. 

Poleg dejanskih kategorij ustvarimo tudi strukturo, ki opisuje atribute kategorij, torej atribute 
entitete kategorija. To so id_kategorija, kategorija, čas_vnosa in čas_spremembe. Poleg  
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atributov shranimo še njihove lastnosti, kot so ime atributa (Field), tip atributa (Type), 

vidnost pri odjemalcu (Visible), ali se sme kategorije sortirati po atributu na strani 

odjemalca (Sortable) in prikazno ime atributa (Title). 

Struktura, ki opisuje posamezne atribute kategorij izgleda tako: 

Array (4) 
( 
 [id_kategorija] => Array (5) 
 ( 
  [Field] => id_kategorija 
  [Type] => int(11) 
  [Visible] => false 
  [Sortable] => false 
  [Title] => Id Kategorija 
 ) 
 
 [kategorija] => Array (3) 
 ( 
  [Field] => kategorija 
  [Type] => varchar(255) 
  [Title] => Kategorija 
 ) 
 
 [čas_spremembe] => Array (5) 
 ( 
  [Field] => čas_spremembe 
  [Type] => datetime 
  [Visible] => false 
  [Sortable] => false 
  [Title] => Update Time 
 ) 
 
 [čas_vnosa] => Array (5) 
 ( 
  [Field] => čas_vnosa 
  [Type] => datetime 
  [Visible] => false 
  [Sortable] => false 
  [Title] => Insert Time 
 ) 
) 

Če posamezni atribut nima katerega od polj Visible in Sortable, se predpostavlja, da je 
vrednost enaka true, kar pomeni, da se uporabniku atribut prikaže oz. mu je dovoljeno 
sortiranje po atributu. 

Vse skupaj, torej dejanske kategorije in lastnosti atributov kategorij, zapakiramo v eno večjo 

strukturo $kategorija: 

$kategorija = Array (6) 
( 
 [rows] => Array (3) 
 ( 
  [1] => Array (4) 
  ( 
   [id_kategorija] => 1 
   [kategorija] => Delo 
   [čas_vnosa] => 2012-02-16 20:22:19 
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   [čas_spremembe] => 2012-02-16 20:22:19 
  ) 
 
  . 
  . 
  . 
 
  [3] => Array (4) 
  ( 
   [id_kategorija] => 3 
   [kategorija] => Hobi 
   [čas_vnosa] => 2012-02-16 20:22:29 
   [čas_spremembe] => 2012-02-16 20:22:29 
  ) 
 
 ) 
 
 [columns] => Array (4) 
 ( 
  [id_kategorija] => Array (5) 
  ( 
   [Field] => id_kategorija 
   [Type] => int(11) 
   [Visible] => false 
   [Sortable] => false 
   [Title] => Id Kategorija 
  ) 
 
  . 
  . 
  . 
 
  [čas_vnosa] => Array (5) 
  ( 
   [Field] => čas_vnosa 
   [Type] => datetime 
   [Visible] => false 
   [Sortable] => false 
   [Title] => Insert Time 
  ) 
 
 ) 
 
 [detail_column] => NULL 
 [PRI] => id_kategorija 
 [foreign_keys] => Array (0) 
 ( 
 ) 
) 

Strukturi smo dodali še informacije o primarnih in tujih ključih entitete kategorija. 

Po zelo podobnem postopku dobimo tudi vsa opravila. Vsa opravila prijavljenega uporabnika 
dobimo prek poizvedbe MySQL: 

select  o.id_opravilo, o.id_kategorija, o.ime_opravila, 

o.datum_opravila, o.opravljeno, o.podrobnosti_opravila, 

o.čas_vnosa, o.čas_spremembe  

from   opravilo o left join kategorija k  

  on o.id_kategorija = k.id_kategorija  
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where  k.id_uporabnik = %id_uporabnik%  

order by  o.datum_opravila desc 

 

Rezultate poizvedbe zapakiramo v: 

Array (10) 
( 
 [1] => Array (8) 
 ( 
  [id_opravilo] => 1 
  [id_kategorija] => 1 
  [ime_opravila] => Sestanek s strankami 
  [datum_opravila] => 2012-02-19 12:00:00 
  [opravljeno] => 0 
  [podrobnosti_opravila] => Predstavitev aplikacije 
  [čas_vnosa] => 2012-02-16 20:23:22 
  [čas_spremembe] => 2012-02-16 20:44:13 
 ) 
 
 . 
 . 
 . 
 
 [10] => Array (8) 
 ( 
  [id_opravilo] => 10 
  [id_kategorija] => 3 
  [ime_opravila] => Kolesarjenje na Gorjance 
  [datum_opravila] => 2012-03-03 09:00:00 
  [opravljeno] => 0 
  [podrobnosti_opravila] => Kolesarjenje s prijatelji 
  [čas_vnosa] => 2012-02-16 20:33:28 
  [čas_spremembe] => 2012-02-16 20:33:28 
 ) 
) 

 

Sestavimo tudi strukturo lastnosti atributov entitete opravilo: 

Array (8) 
( 
 [id_opravilo] => Array (5) 
 ( 
  [Field] => id_opravilo 
  [Type] => int(11) 
  [Visible] => false 
  [Sortable] => false 
  [Title] => Id Opravilo 
 ) 
 
 . 
 . 
 . 
 
 [čas_spremembe] => Array (6) 
 ( 
  [Field] => čas_spremembe 
  [Type] => datetime 
  [Visible] => false 
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  [Sortable] => false 
  [Title] => Update Time 
 ) 
) 

 

Sedaj moramo še dobiti preslikave med opravili in kategorijami. Te shranimo v naslednji 
obliki: 

Array (3) 
( 
 [1] => Array (4) 
 ( 
  [0] => 2 
  [1] => 1 
  [2] => 3 
  [3] => 8 
 ) 
 
 [2] => Array (3) 
 ( 
  [0] => 5 
  [1] => 4 
  [2] => 7 
 ) 
 
 [3] => Array (3) 
 ( 
  [0] => 10 
  [1] => 9 
  [2] => 6 
 ) 
) 

Kar pomeni, da kategoriji z id_kategorija = 1 – kategorija »Delo«, pripadajo opravila, ki 
imajo id_opravilo eno izmed vrednosti 1, 2, 3 in 8 – »Sestanek s strankami«, »Konferenca 
Oracle«, »Plača« in »Interni sestanek«. 

Nato vse skupaj zapakiramo v eno veliko strukturo za opravila $opravilo, podobno kot pri 
kategorijah. 

Obe veliki strukturi za kategorije in opravila nato združimo v eno samo z dvema dodanima 
atributoma: 

$ajax_data  = array( 

 "zadnja_sprememba" => $zadnja_sprememba,  

 "spremenjeno" => $spremenjeno, 

 "kategorija" => $kategorija, 

 "opravilo" => $opravilo 

); 

V atribut "zadnja_sprememba" shranimo čas zadnje spremembe v MySQL tabeli opravilo 
ali kategorija. To dobimo s poizvedbo MySQL: 

select  max(zadnja_sprememba) as zadnja_sprememba 

from   zadnje_spremembe  

where  ime_tabele in ('kategorija', 'opravilo') 
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Opomba: Seveda moramo v tabeli zadnje_spremembe tudi beležiti čase vsakršnih sprememb 
tabel opravilo in kategorija. Bodisi gre za dodajanje novih zapisov, ažuriranje že obstoječih 
ali pa celo brisanje zapisov – vsak tak trenutek moramo zabeležiti v tabeli zadnje_spremembe. 

Ob naslednji AJAX zahtevi odjemalca po opravilih in kategorijah, se na strežnik pošlje še čas 
zadnje spremembe, ki smo ga že predhodno (v prejšnjem AJAX zahtevku) shranili v atribut 

"zadnja_sprememba" in poslali odjemalcu. Ta se primerja z rezultatom zgornje poizvedbe, 
s katero dobimo čas zadnje spremembe v tabelah kategorija oz. opravilo. Če je torej čas 

poslanega atributa "zadnja_sprememba" manjši od časa, ki ga vrne poizvedba, potem je 
bila vsebina tabele kategorija oz. opravilo spremenjena. Vsebino lokalne shrambe, ki hrani 
kategorije in opravila je potrebno razveljaviti in posodobiti. To pa shranimo v atribut 
"spremenjeno". 

Atribut "spremenjeno" je  torej zastavica, ki obsega vrednosti true ali false in nam pove, ali 
je bila vsebina entitet kategorija ali opravilo spremenjena in ali jih je potrebno posodobiti v 
lokalni shrambi na strani odjemalca. 

Strukturo $ajax_data moramo nato še pretvoriti v ustrezno tekstovno obliko za prenos z 
AJAX zahtevkom – v format JSON. To storimo z naslednjima vrsticama: 

header("Content-Type: application/json; charset=utf-8"); 

echo json_encode($ajax_data); 

Prvi ukaz header spremeni glavo dokumenta in opozori brskalnik odjemalca, da je vsebina, 

ki jo bo prejel v formatu JSON. Druga vrstica pa z ukazom json_encode pretvori PHP 

strukturo $ajax_data, ki je zgoraj opisana,v JSON format ter ga pošlje brskalniku z ukazom 

echo. 

S tem se zaključi strežniški del pridobivanja in preoblikovanja vsebin ter se začne odjemalčev 
del. 

4.7.3.2 Odjemalčev del 

Na strani odjemalca se ob zahtevi po prikazu določene strani aplikacije Opravilnik, najprej 
naloži ustrezno HTML predlogo. To lahko naložimo iz lokalnega predpomnilnika, če smo jo s 
pomočjo manifesta predpomnilnika že prenesli s strežnika. Naložena HTML predloga 
zahtevane strani vsebuje kodo JavaScript, ki z AJAX zahtevkom od strežnika zahteva še 
ustrezne vsebine, ki jih mora vstaviti v HTML predlogo. Strežnik jih priskrbi, po postopku 
opisanem v prejšnjem poglavju, ter jih nato pošlje odjemalcu. Ta jih mora še vstaviti v 
ustrezne nosilce vsebin v predlogi in zahtevana stran se pravilno prikaže odjemalcu z vso 
ustrezno vsebino.  

Preden odjemalec s kodo JavaScript vstavi vsebino na ustrezno mesto, se le ta še shrani v 
lokalno shrambo, tako da nam ob naslednjem zahtevku po prikazu te strani, ni potrebno 
ponovno prenašati vsebin s strežnika, če se ta na strežniku medtem ni nič spremenila. To 

strežnik preverja na podlagi atributa "zadnja_sprememba", ki ga je prejel od odjemalca 
prek AJAX zahtevka in v katerem hranimo čas zadnje spremembe vsebine. Če strežnik zazna 

spremembo vsebine, nastavi zastavico "spremenjeno" ter priskrbi najnovejšo vsebino, ki 
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jo, ponovno prek AJAX zahtevka vrne odjemalcu. Odjemalec preveri stanje zastavice 

"spremenjeno" in posodobi vsebino v lokalni shrambi, če je to potrebno. Torej, kadar je 
vrednost zastavice enaka true. 

Pri razvoju aplikacije Opravilnik, smo uporabili JavaScript knjižnico jQuery, ki nam zelo 
poenostavi delo z AJAX zahtevki. AJAX klic in shranjevanje ter posodabljanje vsebin v 
lokalni shrambi izgleda tako:  

$.ajax({ 

type: "post",  // metoda pošiljanja zahtevka je POST 

dataType: "json", // Tip vsebine, ki jo pričakujemo od strežnika je v notaciji JSON 

url: ajaxURL,  // zahtevek pošlji na URL naslov, ki je shranjen v spremenljivki ajaxURL 

data: "zadnja_sprememba=" + zadnja_sprememba, // Na strežnik pošlji še čas zadnje 
spremembe vsebine. Tega preberemo iz lokalne shrambe vsebine. 

success: // ob uspešnem odgovoru strežnika poženi spodnjo funkcijo 
function(server_data, textStatus) { 

 
 // Preveri ali je bila vsebina spremenjena 

if (server_data["spremenjeno"] == true) { 
  // Vsebina je bila spremenjena in jo je potrebno posodobiti   

 
  //Shrani vsebino v lokalno shrambo in povozi staro vsebino   

  localStorage.setItem(_key, JSON.stringify(server_data)); 

   
  // Shrani posodobljeno vsebino v JavaScript spremenljivko _data 

  _data = server_data; 

   
  // Pokliči funkcijo data_fill, ki napolni nosilce vsebin v HTML predlogi  
  // z ustreznimi vsebinami iz spremenljivke _data 

  data_fill();  

 } 

 else { 
  // Vsebina ni bila spremenjena 

 
  // Preberi vsebino iz lokalne shrambe in ji spremeni  

  // zastavico "spremenjeno" na false 
  _data = JSON.parse(localStorage.getItem(_key)); 

  _data["spremenjeno"] = false; 

   
  // Shrani vsebino nazaj v lokalno shrambo 

  localStorage.setItem(_key, JSON.stringify(_data)); 

}}, 
// V primeru napak izpiši napako 

error: function(XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown) { 

alert("Zgodila se je napaka pri AJAX zahtevku: " + textStatus); 

 console.log(errorThrown); 

} 

}); 

Opomba: Zgornjo kodo bi lahko optimizirali, vendar je zaradi lažjega razumevanja zapisana 
poenostavljeno.  

Opazimo lahko, da nam vsebine, ki jo dobimo od strežnika, ni potrebno pretvarjati v 
JavaScript objekt. To se zgodi samodejno, ker smo podali tip vsebine, ki ga bomo prejeli od 

strežnika kot "json". 
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S tem smo pokrili pridobivanje in lokalno pomnjenje vsebin. To že je optimizacija, saj nam 
strežnik v primeru, ko se vsebine niso spremenile, le teh ne rabi ponovno pošiljati. Vendar pa 
smo šli še par korakov dlje in podprli tudi delovanje aplikacije v primeru brez povezave ali 
motene povezave do spleta. Če pomislimo, imamo vse potrebno za prikaz strani že shranjeno 
lokalno. HTML predloge v lokalnem predpomnilniku brskalnika, vsebine pa v lokalni 
shrambi. Zahtevana HTML predloga se iz lokalnega predpomnilnika naloži že samodejno in 
nam zaradi tega aplikacije ni treba spreminjati oz. dopolnjevati. Drugače je pri vsebinah, kjer 
v primeru motene povezave do strežnika, ne smemo poskušati preverjati ali so se vsebine na 
strežniku spremenile, ampak jih kar naložimo iz lokalne shrambe ter vstavimo na ustrezna 
mesta v HTML predlogi. 

Za preverjanje povezanosti brskalnika s spletom smo uporabili JavaScript ukaz 

navigator.onLine, ki vrača true ali false, odvisno od povezljivosti do spleta. V primeru, 
da ukaz vrne false, (zgornjega) zahtevka AJAX za pridobivanje vsebin niti ne poskusimo 

pošiljati na strežnik, ampak le kličemo funkcijo data_fill(), ki na ustrezna mesta v HTML 
predlogi vstavi pravo vsebino, ki jo pridobimo iz lokalne shrambe. Če ukaz 

navigator.onLine vrne true, postopamo običajno in (zgornji) AJAX zahtevek za 
pridobivanje in posodabljanje vsebin se pošlje na strežnik. Psevdokoda za to izgleda tako: 

if (navigator.onLine) { 

 $.ajax({ 

  type: "post", 

  dataType: "json", 

  url: ajaxURL, 

  data: "zadnja_sprememba=" + zadnja_sprememba, 

  success: 

   function(server_data, textStatus) { 

    … 

    data_fill(); 

    … 

   }, 

 }); 

} 

data_fill(); 

Opomba: funkcija data_fill()  ki napolni nosilce vsebin z ustrezno vsebino, se izvede 
vsaj 1x in največ 2x. Spomnimo, da je AJAX asinhron postopek, ki se izvaja v ozadju in čaka 

na odgovor strežnika. Ko naletimo na ukaz $.ajax, se izvajanje skripte nadaljuje, torej se 

pokliče data_fill() izven bloka if. Ko strežnik odgovori odjemalcu z novo posodobljeno 

vsebino, se data_fill() izvede še enkrat v bloku success. Kar pomeni, da se ob 
prikazovanju strani najprej prikažejo vsebine iz lokalne shrambe in se šele v primeru 
posodobljenih vsebin, stare vsebine v nosilcih zamenjajo z novimi vsebinami. To je še ena od 
pohitritev nalaganja strani v primeru, ko se vsebine ne spreminjajo zelo pogosto. Opisan 
postopek tudi pravilno prikazuje stran, sicer le z lokalno kopijo, v primeru motene povezave 
do strežnika. 
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Če bi se zadovoljili s takim delovanjem, torej optimizacijo hitrosti nalaganja strani in 
nemotenim delovanjem aplikacije tudi v primeru brez povezave, bi lahko sedaj z razvojem 
aplikacije že zaključili, vendar pa smo šli še korak dlje in smo podprli tudi dodajanje, urejanje 
in brisanje zapisov (kategorij in opravil) tudi v primeru brez povezave do strežnika. 

4.7.4 Pošiljanje vsebin na strežnik 

4.7.4.1 Odjemalčev del 

Vsebine lahko potujejo tudi od odjemalca proti strežniku, sicer ne bi bilo možno dodajanje, 
urejanje in brisanje kategorij in opravil. S pojmom vsebine označujemo kategorije in njihova 
opravila. Postopek dodajanja in urejanja zapisov vsebin poteka prek vnosnih in urejevalnih 
form. Gre za isto formo, le da se pri dodajanju zapisov obstoječi vsebini doda nov zapis, pri 
urejanju pa se ažurira že obstoječi zapis iz vsebine. Formo za dodajanje odpremo s klikom na 
povezavo »Dodaj kategorijo« oz. »Dodaj opravilo«, brisanje pa poteka prek povezave »briši« 
pri posameznem zapisu. 

 

Slika 14 – formi za dodajanje ali urejanje zapisov ter povezave za brisanje zapisov (v 

označenih obrobah)  
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Pri manipuliranju zapisov (dodajanje, urejanje in brisanje) se najprej s kodo JavaScript osveži 
vsebina tabele HTML, ki vsebuje zapis, z novimi spremembami. Nato se zapis ažurira še v 
lokalni shrambi, tako da nam je sveža vsebina na voljo tudi ob naslednji zahtevi po prikazu 
strani. Ob morebitni osvežitvi strani v brskalniku, se tabele HTML na strani rekonstruirajo iz 
vsebin iz lokalne shrambe, saj imamo ažurirane vsebine že shranjene lokalno pri odjemalcu. 
Vse, kar je še potrebno storiti, je ažuriranje strežnika z novonastalimi spremembami. Če je 
povezava do strežnika nemotena, lahko to storimo kar takoj, sicer pa v lokalni shrambi 
označimo ažurirane zapise kot umazane in jih na strežniku osvežimo šele, ko je zopet 
vzpostavljena povezava s strežnikom. 

Poglejmo si psevdokodo za dodajanje in urejanje zapisov vsebin: 

function submit_DT_data(table_name) { 

  

 // Preoblikuj zapis ter mu določi začasni lokalni ID  

 //in ga shrani v _data 

 temporary_row_id = prepare_row(table_name); 

 

 // Osveži HTML tabelo z novo vsebino 

 update_DT_row(table_name, temporary_row_id); 

 

 // Shrani sveže ažurirano vsebino v lokalno shrambo 

 localStorage.setItem(_key, JSON.stringify(_data)); 

  

 // Preveri stanje povezave 

 if (navigator.onLine) { 

  // V primeru nemotene povezave do strežnika, ažuriraj še 

  // vsebino na strežniku 

  update_server(table_name); 

 } 

 

 // Vrni začasni lokalni ID 

 return temporary_row_id; 

} 

Funkcija submit_DT_data() se kliče s klikom na gumb »Dodaj« oz. »Uredi« na formi 

HTML za dodajanje oz. urejanje. Kot argument funkcija prejme table_name, ki določa, ali 
gre za opravilo ali kategorijo in na podlagi katerega vemo, katero vsebino v lokalni shrambi 
ažuriramo.  

V funkciji prepare_row() preberemo vpisane vrednosti iz polj forme HTML in jih 

shranimo kot nov zapis oz. ažuriramo obstoječi zapis v objektu _data, ki predstavlja celotno 

lokalno shrambo kot JavaScript objekt. _data je globalna spremenljivka aplikacije 
Opravilnik.  

Novemu zapisu pred shranjevanjem določimo začasni lokalni ID. Začasni ID zapisa dobimo 

tako, da preštejemo koliko zapisov je že v polju _data[table_name]["new_rows"]. 
Dobljeni številki dodamo predpono 'n' (torej n0, n1, n2, itd.) ter novonastali začasni ID še 
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shranimo v polje _data[table_name]["new_rows"]. ID-je ažuriranih zapisov 

shranjujemo v polje _data[table_name]["updated_rows"].   

Na koncu funkcije prepare_row() še shranimo zapis vsebine v objekt _data, ki 
predstavlja lokalno shrambo, z ukazom 
_data[table_name]["rows"][row_id] = row_field_values; 

kjer je row_id že prej omenjeni začasni lokalni ID novega zapisa oz. ID spremenjenega 

zapisa,  row_field_values pa predstavlja zapis, ki smo ga sestavili iz vrednosti polj 
HTML forme. Ta ima naslednjo obliko: 

row_field_values  = Object { 
 id_kategorija: "1" 
 id_opravilo: "1"  
 opravljeno: "0"  
 ime_opravila: "Sestanek s strankami" 
 datum_opravila: "2012-02-19 12:00:00" 
 podrobnosti_opravila: "Predstavitev aplikacije" 
 čas_vnosa: "2012-02-16 20:23:22" 
 čas_spremembe: "2012-02-16 20:44:13" 
} 

 

Objekt _data, ki predstavlja lokalno shrambo kot JavaScript objekt, po izvedbi funkcije 

prepare_row() še shranimo v lokalno shrambo. 

Brisanje zapisov deluje zelo podobno, s tem da ID-je izbrisanih zapisov shranimo v 

_data[table_name]["deleted_rows"] pri tem pa jih še izbrišemo iz objekta _data. 
Če ima izbrisan zapis predpono 'n' pa nam ni treba shranjevati ID-ja v 

_data[table_name]["deleted_rows"], ampak le izbrišemo zapis is objekta _data, saj 

ga na strežniku še ni. Po brisanju seveda še shranimo _data v lokalno shrambo.  

S tem smo zaključili lokalno ažuriranje zapisov na strani odjemalca. Ob osvežitvi strani v 
brskalniku, bi v tabelah HTML videli svežo vsebino. Vsebina tabel HTML bi se namreč 
rekonstruirala iz vsebin lokalne shrambe. 

Potrebno bi bilo še, da bi strežnik posodobil svoje vsebine, ki smo jih že ažurirali lokalno in 
dinamična spletna aplikacija Opravilnik bi delovala konsistentno s podporo lokalnega 
pomnjenja. Katere zapise mora strežnik še posodobiti, lahko ugotovimo s pomočjo vsebin polj 

_data[table_name]["new_rows"], _data[table_name]["updated_rows"], 

_data[table_name]["deleted_rows"], ki vsebujejo ID-je lokalno ažuriranih zapisov. 
V omenjenih poljih so torej shranjeni ID-ji umazanih zapisov. Za ažuriranje zapisov na 

strežniku poskrbi JavaScript funkcija update_server(table_name). Kliče se takoj po 
tem, ko ažurirano vsebino shranimo v lokalno shrambo, če je povezava do strežnika 
nemotena, sicer pa takoj ob vzpostavitvi povezave. Zato, da zaznamo spremembo statusa 
povezave, je treba dodati naslednja dogodka: 

// Dodaj poslušalca dogodka za spremembe statusa povezave 

document.body.addEventListener("offline", update_connection_status, false); 

document.body.addEventListener("online", update_connection_status, false); 
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update_connection_status()je procedura, ki se kliče ob spremembi statusa povezave. 
Torej, kadar brskalnik preide iz stanja brez povezave v stanje s povezavo in obratno, se kliče 

metoda update_connection_status(), v kateri pokličemo metodo update_server(), 
ki pošlje strežniku ažurirane vsebine (umazane zapise vsebin) prek zahtevka AJAX. 

update_server() se seveda kliče le, ko preidemo iz stanja brez povezave v stanje s 
povezavo. 
 

Podrobneje si moramo pogledati še metodo update_server(table_name). Parameter 

table_name nam pove, ali gre za opravila ali kategorije. 

Na začetku metode, se sprehodimo čez polja _data[table_name]["new_rows"], 

_data[table_name]["updated_rows"], _data[table_name]["deleted_rows"] 

ter sestavimo objekt ajax_data, ki ga skupaj z AJAX zahtevkom pošljemo na strežnik. 

Ažurirane in na novo dodane zapise shranimo v objekt ajax_data z ukazi:  
// Zapakiraj na novo dodane zapise v objekt ajax_data 

for each (row_id in _data[table_name]["new_rows"]) { 

 ajax_data["new_data"][row_id] = _data[table_name]["rows"][row_id]; 

} 

 

// Zapakiraj še spremenjene zapise v objekt ajax_data 

for each (row_id in _data[table_name]["updated_rows"]) {

 ajax_data["new_data"][row_id] = _data[table_name]["rows"][row_id]; 

} 

 

 

Pri izbrisanih zapisih pa v ajax_data prekopiramo polje, ki vsebuje ID-je izbrisanih 
zapisov: 
ajax_data["deleted_data"] = _data[table_name]["deleted_rows"]; 

Tako jih lahko izbrišemo tudi na strežniku. 
 

Naslednji korak, preden pošljemo objekt ajax_data na strežnik, je preverjanje veljavnosti 
seje prijavljenega uporabnika, saj neprijavljenemu uporabniku, shranjevanje vsebin na 
strežniku ni dovoljeno. Veljavnost seje se tudi preverja prek zahtevka AJAX: 
$.ajax({ 

 type: "post", 

 async: false, 

 url: _app_url + "prijava/preveri_sejo/ajax", 

 success: function(server_data, textStatus) {  

  if (server_data != "NOT_SET!!!") { 

   // Uporabnik ima veljavno sejo 

   logged_in = true; 

  } 

  else { 

   // Uporabnik ni prijavljen v aplikacijo 

   // Prikaži formo za prijavo v aplikacijo 

   $.blockUI({ message: $('#login_form_div') }); 

  } 

 }, 

 error: function(XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown) { 
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  alert("Prišlo je do napake pri komunikaciji s strežnikom."); 

 } 

}); 

Opomba: Izvajanje kode se nadaljuje šele, ko od strežnika dobimo odgovor. To smo določili 

z nastavitvijo atributa async, katerega vrednost postavimo na false.  

Seveda se veljavnost seje preverja na strežniku tudi, ko pošljemo ažurirane vsebine na 
strežnik, da ne bi morebiti prišlo do shranjevanja vrinjenih vsebin (injection) neavtoriziranih 
uporabnikov. 

Če je torej z uporabnikovo sejo vse v redu, nadaljujemo s pošiljanjem objekta ajax_data 
prek zahtevka AJAX: 

ajax_data["table_name"] = table_name; 

if (logged_in) { 

// Ker je seja veljavna, pošlji strežniku vsebine prek zahtevka AJAX 
$.ajax({ 

 type: "post", 

 dataType: "json", 

 url: ajaxURL + "/update_server", 

 data: ajax_data, 

 success: function(server_data, textStatus) {  
  // Strežnik je uspešno shranil umazane zapise in je poslal 
  // odgovor z novimi ID-ji umazanih zapisov 
 

  for (row_id in server_data) { 

   // Ažuriraj lokalne zapise, ki imajo začasne lokalne   
   // ID-je z novimi ID-ji zapisov, ki jih je določil 
   // strežnik 
  }  

  . 

  . 

  . 

  // Pobriši polja z informacijami o umazanih zapisih, ker  
  // umazanih zapisov ni več – bili so ažurirani na strežniku 
  delete(_data[table_name]["new_rows"]); 

  delete(_data[table_name]["updated_rows"]); 

  delete(_data[table_name]["deleted_rows"]); 

  . 

  . 

  . 

  // Shrani novo vsebino v lokalno shrambo 
  localStorage.setItem(_actions, JSON.stringify(_data)); 

 }, 

 error: function(XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown) { 

  alert("Prišlo je do napake pri komunikaciji s strežnikom."); 

 } 

}); 

}  

Opomba: Če je v prejšnjem zahtevku AJAX preverjena seja veljavna, nadaljujemo s 
pošiljanjem umazanih vsebin na strežnik. Ob uspešnem odgovoru strežnika, v objektu 

server_data prejmemo informacije o posodobljenih ID-jih umazanih zapisov. Zapisom, ki 
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smo jih na novo ustvarili lokalno in shranili v lokalno shrambo, je strežnik določil nov ID, ki 
ga je določila MySQL baza pred shranjevanjem zapisa v podatkovno bazo. 

Odjemalec mora umazanim zapisom popraviti ID-je na nove vrednosti ter posodobiti še 
morebitne ostale vrednosti, ki jih je strežnik samodejno določil ob shranjevanju zapisov v 
podatkovno bazo MySQL. Ažurirane zapise nato še shranimo v lokalno shrambo. Po vsem 
tem stanje lokalne shrambe odraža tudi trenutno stanje na strežniku in lokalna shramba je 
posodobljena. 

Sedaj si oglejmo še strežniški del, ki prek zahtevka AJAX prejme objekt ajax_data ter kaj  
strežnik z njim stori. 

4.7.4.2 Strežniški del 

Strežnik prejme vsebino, ki jo pošilje odjemalec v objektu ajax_data prek zahtevka AJAX 

po metodi »POST«, zato strežnik ta objekt prejme v spremenljivki $_POST. Strežnik začne z 
manipuliranjem vsebin šele, ko preveri veljavnost odjemalčeve seje, torej ali je uporabnik 
avtoriziran za pošiljanje vsebin na strežnik. 

Ko ugotovi, da je odjemalec avtoriziran, mora strežnik ugotoviti, katero vsebino je prejel, 
torej za zapise katere tabele v bazi MySQL gre. Informacija o tem je shranjena v objektu 

ajax_data["table_name"] – na strežniku torej $_POST["table_name"]. Ko strežnik 
ve za katero tabelo gre, pridobi več informacij o tabeli, med drugim tudi, kateri atribut zapisa 
je primarni ključ in informacije o ostalih atributih, katerim mora strežnik samodejno določiti 
vrednost. 

Nato se strežnik sprehodi čez objekte, ki so shranjeni v $_POST["new_data"] in/ali 

$_POST[deleted_data] ter iz njih prebere ustrezne vrednosti atributov in jih ažurira (na 
novo doda, uredi ali izbriše) v bazi MySQL. Hkrati nekaterim atributom določi njihove 
vrednosti (ažurira začasni lokalni ID zapisa, določi čas vnosa in spremembe atributa, vstavi 
ID prijavljenega uporabnika v ustrezna polja).  

Po ažuriranju zapisov v bazi, moramo v tabeli zadnje_spremembe še zabeležiti, da je bila 
tabela, v kateri smo ažurirali zapise, spremenjena in čas njene spremembe. S to informacijo bo 
strežnik lahko določil ali ima odjemalec zastarelo vsebino in bi jo moral osvežiti. Strežnik na 
koncu odgovori odjemalcu s preurejenim objektom, ki ga odjemalec prejme kot objekt 

server_data. 

Primer lokalno ustvarjenega in lokalno urejenega opravila pri odjemalcu, ki se pošlje na 

strežnik v objektu ajax_data: 

ajax_data = Object { 
 new_data: { 
  n0: {  
   id_opravilo: "n0", 
   id_kategorija: "2",  
   opravljeno: "0",  
   ime_opravila: "Okna",  
   datum_opravila: "2012-03-31 12:00", 
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   podrobnosti_opravila: "Pripeljejo okna.<br>", 
   čas_vnosa: "", 
   čas_spremembe: "" 
  } 
  1: { 
   id_opravilo: "1" 
   id_kategorija: "2",  
   opravljeno: "0",  
   ime_opravila: "Vrata",  
   datum_opravila: "2012-04-03 00:00", 
   podrobnosti_opravila: "Montirajo vrata.<br>", 
   čas_vnosa: "2012-03-27 19:51", 
   čas_spremembe: "" 
 
  } 
 } 
 table_name: "opravilo" 
} 

Opomba: atribut table_name nam pove, da gre za ažuriranje opravil. V atributu new_data 
shranimo lokalno ustvarjeno in urejeno opravilo. Na novo ustvarjeno opravilo ima začasni 
lokalni ID, ki je enak »n0«, urejeno pa ID z vrednostjo 1, kar je tudi ID zapisa v tabeli 

»opravilo«. Tako strežnik ve, katero opravilo mora ažurirati v bazi. Atributa čas_vnosa in 

čas_spremembe ne vsebujeta vrednosti, saj ju mora napolniti strežnik s svojim strežniškim 
časom. 

Ko strežnik konča z ažuriranjem zapisov, odgovori odjemalcu s preurejenim objektom 
zapisov z novimi informacijami, ki jih je moral določiti strežnik. Strežnik odgovori odjemalcu 

z objektom server_data: 

server_data = Object { 
 2: {  
  id_opravilo: "2", 
  id_kategorija: "2",  
  opravljeno: "0",  
  ime_opravila: "Okna",  
  datum_opravila: "2012-03-31 12:00", 
  podrobnosti_opravila: "Pripeljejo okna.<br>", 
  čas_vnosa: "2012-03-28 15:22", 
  čas_spremembe: "2012-03-28 15:22", 
  stari_id: "n0" 
 
 } 
 1: { 
  id_opravilo: "1" 
  id_kategorija: "2",  
  opravljeno: "0",  
  ime_opravila: "Vrata",  
  datum_opravila: "2012-04-03 00:00", 
  podrobnosti_opravila: "Montirajo vrata.<br>", 
  čas_vnosa: "2012-03-27 19:51", 
  čas_spremembe: "2012-03-28 15:22" 
 } 
} 
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Opomba: Začasni lokalni ID opravila z vrednostjo »n0«, se je nadomestil z novo vrednostjo 

2, ki jo je določil strežnik. Strežnik je tudi napolnil vrednosti atributov čas_vnosa in 

čas_spremembe z ustreznim strežnikovim časom. 

Oglejmo si še psevdokodo opisanega postopka ažuriranja vsebin na strežniku: 

// Preveri ali je uporabnik, ki pošilja vsebine ustrezno prijavljen 
if (isset($_SESSION["user"]["id_uporabnik"]) { 

 // Shrani vsebine, ki smo jih prejeli prek zahtevka AJAX 
  

 // Shrani ime tabele, ki jo bomo ažurirali 
 $table_name = $_POST["table_name"]; 

  

 // Preveri ali mora strežnik sam napolniti katere od atributov 
 // Pri tem nam pomaga poizvedba MySQL: 
 // "describe %table_name%;" 
 // kjer %table_name% nadomestimo z vrednostjo $_POST["table_name"], 
 // ki vsebuje ime tabele, ki jo ažuriramo (opravilo ali kategorija) 
 
 // v $table_id_field shranimo ime atributa, ki predstavlja  
 // primarni ključ zapisa  
 

 // Zabeležimo strežnikov trenutni čas 
 $current_time = date("Y-m-d H:i:s"); 

  

 // Lokalno kreirani in spremenjeni zapisi 
 $new_data = $_POST["new_data"]; 

 // ID-ji lokalno izbrisanih zapisov 
 $deleted_data = $_POST["deleted_data"]; 

   

 // Začnemo novo transakcijo MySQL 
 foreach ($new_data as $new_row) { 

  // Če ID zapisa vsebuje predpono 'n', potem vrstico  
  // dodajamo v tabelo, sicer pa ažuriramo 
  if (substr($new_row[$table_id_field], 0, 1) == "n")) 

   // Zapis vstavljamo v bazo 

   $updating = false; 

  else 

   // Zapis moramo ažurirati 

   $updating = true; 

    

  // Atributu "čas_spremembe" določi strežniški čas 
  $new_row["čas_spremembe"] = $current_time; 

  // Shrani ID zapisa 
  $update_id = $new_row[$table_id_field]; 

   

  if ($updating) { 

   // Ažuriraj zapis v bazi    
  } 

  else { 

   // Vstavi zapis v bazo in pridobi ID novega zapisa 
   // iz baze s pomočjo PHP ukaza »mysql_insert_id()«, 
   // ki ga shrani v $new_row[$table_id_field] 
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   // Shranimo še stari lokalni (odjemalčev) ID, ki ga 
   // odjemalec potrebuje za ažuriranje lokalnih vsebin 
   $new_row["stari_id"] = $update_id; 

  } 

 

  // V asociativno polje $_POST shrani nov (ažuriran) zapis 
  $_POST[$new_row[$table_id_field]] = $new_row; 

 } 

 foreach ($deleted_data as $delete_id) { 

  // Iz baze izbriši lokalno izbrisane zapise 

 } 

 

 // V tabelo "zadnje_spremembe" shrani $current_time v atribut  

 // "zadnja_sprememba" za ustrezno ime_tabele ("opravilo" ali   

 // "kategorija") 

  

 // Zaključimo transakcijo MySQL 

  

 // Pošlji preurejen objekt nazaj strežniku (v formatu JSON) 

 echo json_encode($_POST); 

} 

 

Po izvedbi zgornjega postopka strežnik pošlje odjemalcu objekt server_data. Odjemalec se 

nato sprehodi čez vse zapise objekta server_data ter ažurira lokalne zapise z novimi 
vrednostmi – npr. zamenjava začasnega lokalnega ID-ja, ažuriranje časa vnosa in časa 
spremembe s strežnikovim časom itd. To pa smo že opisali v prejšnjem razdelku 
»Odjemalčev del« v poglavju »Pošiljanje vsebin na strežnik«. Stanje vsebin v lokalni shrambi 
po tem odraža stanje vsebin v bazi strežnika. 
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5 Sklepne ugotovitve 

V diplomski nalogi smo dokazali, da lahko s kombinacijo mehanizmov specifikacije HTML5 
»Spletne aplikacije v brezpovezavnem načinu« (»Offline Web Applications«) ter »Spletna 
shramba« (»Web Storage«) lokalno pomnimo tudi dinamične spletne aplikacije – vsaj v večji 
meri. Če katere od vsebin ne moremo ali ne smemo hraniti lokalno, potem se lahko v primerih 
brez povezave, le ta zamenja z nadomestno vsebino, ki sporoča uporabniku, da je vsebina 
dostopna le ob nemoteni povezavi do strežnika. 

Ugotovili smo tudi, da lokalno pomnjenje prinese vsaj dve veliki prednosti: optimizacijo 
hitrosti nalaganja oz. prikazovanja strani ter delovanje spletnih aplikacij tudi v primeru brez 
povezave do spleta. Ker imamo vse potrebne vsebine v lokalnih pomnilnikih, jih namesto 
prek omrežja, nalagamo kar iz pomnilnikov. Paziti moramo le, da so vsebine sveže in 
odražajo stanje vsebin na strežniku. Namesto da bi vsakokrat prenašali celotne vsebine strani, 
z veliko manjšimi zahtevki AJAX na strežnik, preverjamo, ali je bila katera od vsebin 
spremenjena. 

Sicer se razvoj spletnih aplikacij s podporo lokalnega pomnjenja nekoliko zaplete , vendar 
prinaša dovolj prednosti. Naslednji korak bi bil nedvomno avtomatizacija lokalnega 
pomnjenja vsebin, saj bi tako razbremenili razvijalca, ki bi se lahko v celoti posvetil gradnji 
spletne aplikacije. Razvijalec bi v takem primeru lahko le določil vsebine, ki se jih sme in ne 
sme lokalno pomniti. Če bi lokalno pomnjenje podprla vsa večja ogrodja za razvijanje 
spletnih aplikacij, bi večina spletnih aplikacij lahko delovala tudi v načinu brez povezave, 
seveda poleg hitrejšega nalaganja strani. To bi bilo možno tudi zato, ker sta omenjena 
mehanizma za lokalno pomnjenje del standarda HTML5, ki naj bi ga v prihodnosti podprli vsi 
brskalniki. 
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