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ROZDZIA 4.

Lokalne magazynowanie danych

Przegldarka internetowa oferuje uytkownikom skryptów JavaScript znakomite rodowisko suce do budowania aplikacji uruchamianych w przegldarce. Gdy uywa si biblioteki ExtJS lub jQuery, moliwe jest utworzenie aplikacji, która w opinii wielu uytkowników moe rywalizowa
z tym, co oferuje tradycyjna aplikacja. Ponadto mona skorzysta z wyjtkowo prostej metody dystrybucji. Cho przegldarka wietnie wypada
pod wzgldem komfortu obsugi interfejsu uytkownika, nie moe si ju
jednak pochwali tym samym w odniesieniu do magazynowania danych.
Dawniej przegldarki nie potrafiy w aden sposób magazynowa danych.
Praktycznie byy one jedynym w swoim rodzaju „cienkim” klientem. To, co
pojawio si jako pierwsze, by to mechanizm obsugi informacji cookie protokou HTTP, który umoliwia powizanie porcji danych z kadym daniem HTTP. Jednake w przypadku informacji cookie pojawia si kilka
problemów. Po pierwsze, kada taka informacja jest odsyana z kadym
daniem. A zatem przegldarka wysya informacj cookie dla kadego
pliku JavaScript, obrazu, dania Ajax itp. Bez adnego uzasadnionego powodu moe to spowodowa znaczne wykorzystanie przepustowoci poczenia. Po drugie, w specyfikacji informacji cookie tak j zdefiniowano, aby
moga by wspóuytkowana w wielu rónych domenach. Jeli do firmy
naleay domeny app.test.com i images.test.com, informacja cookie moga zosta
ustawiona dla obu jako widoczna. Problem polega na tym, e poza Stanami
Zjednoczonymi powszechne staj si nazwy domen zoone z trzech czci.
Na przykad moliwe byoby ustawienie informacji cookie dla wszystkich
hostów w domenie .co.il. W efekcie informacja cookie mogaby trafi do niemal
kadego hosta w Izraelu. Ponadto nie jest moliwe wymaganie trzyczciowej nazwy domeny kadorazowo, gdy nazwa zawiera przyrostek kraju,
poniewa niektóre pa stwa, takie jak Kanada, stosuj inn konwencj.
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Moliwo lokalnego magazynowania w przegldarce zapewnia powan
korzy pod wzgldem szybkoci. W zalenoci od serwera wykonywanie
normalnego zapytania Ajax moe zaj od pó sekundy do kilku sekund.
Jednake nawet w najlepszym moliwym przypadku moe to by do
dugi czas. Przesanie prostego dania narzdzia ping protokou ICMP
z mojego biura w Tel Awiwie do serwera w Kalifornii zajmie rednio 250 ms.
Dua cz tego czasu bdzie prawdopodobnie wynikiem podstawowych
ogranicze fizycznych: dane mog by przesyane w kablu tylko z okrelon czci uamkow prdkoci wiata. A zatem bardzo niewiele mona
zrobi w celu zwikszenia szybkoci, dopóki dane musz pokonywa drog
z przegldarki do serwera.
Opcje lokalne magazynowania bardzo dobrze si sprawdzaj w przypadku danych, które s statyczne lub gównie statyczne. Na przykad wiele
aplikacji zawiera list pa stw jako cz swoich danych. Jeli nawet lista
uwzgldnia kilka dodatkowych informacji, takich jak to, czy produkt jest
oferowany w kadym kraju, nie bdzie si zmienia zbyt czsto. W tym
przypadku nierzadko sprawdza si rozwizanie polegajce na wstpnym
zaadowaniu danych do obiektu localStorage, a nastpnie w razie potrzeby
warunkowym ponownym adowaniu, aby uytkownik uzyska wszelkie
nowe dane bez koniecznoci oczekiwania na te biece.
Oczywicie lokalne magazynowanie jest równie istotne podczas pracy
z aplikacj internetow, która moe dziaa w trybie bez poczenia. Cho
obecnie dostp do internetu moe wydawa si wszechobecny, nie powinien by traktowany jako co uniwersalnego (nawet w inteligentnych telefonach). Uytkownicy z takimi urzdzeniami jak iPod uzyskaj dostp do
internetu tylko wtedy, gdy istnieje poczenie WiFi. Nawet w przypadku
inteligentnych telefonów, takich jak iPhone lub Android, wystpi „martwe”
strefy bez dostpu do sieci.
Wraz z rozwojem jzyka HTML5 dokonano sporego postpu w zakresie
zapewniania przegldarce metody tworzenia trwaego magazynu lokalnego.
Jednake wyniki tych prac wymagaj jeszcze nabrania realnych ksztatów.
Obecnie istniej co najmniej trzy propozycje dotyczce sposobu przechowywania danych w kliencie.
W roku 2007 w ramach projektu Gears firma Google zaprezentowaa baz
danych SQLite opart na przegldarce. W przegldarkach bazujcych na
mechanizmie WebKit, w tym Chrome, Safari oraz przegldarkach dla telefonów iPhone i Android, zaimplementowano wersj bazy danych Gears
SQLite. Jednak t baz danych usunito z propozycji jzyka HTML5, poniewa jest ona komponentem z jednym ródem.
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Mechanizm localStorage udostpnia obiekt JavaScript, który jest zachowywany w kolejnych operacjach ponownego adowania stron internetowych. Ten mechanizm wydaje si do dobrze uzgodniony i stabilny. Jest
odpowiedni do przechowywania danych o niewielkim rozmiarze, takich
jak informacje o sesji lub preferencje uytkownika.
W tym rozdziale wyjaniono, jak uywa implementacji mechanizmu
localStorage. W rozdziale 5. zajmiemy si bardziej skomplikowan i zaawan-

sowan odmian lokalnego magazynowania, która pojawia si w niektórych
przegldarkach. Mowa o interfejsie IndexedDB.

Obiekty localStorage i sessionStorage
Na potrzeby magazynowania nowoczesne przegldarki oferuj programicie dwa obiekty localStorage i sessionStorage. Kady z tych obiektów
moe przechowywa dane jako klucze i wartoci. Obiekty maj ten sam
interfejs i dziaaj jednakowo z jednym wyjtkiem. Obiekt localStorage jest
zachowywany w kolejnych uruchomieniach przegldarki, natomiast obiekt
sessionStorage jest resetowany w chwili ponownego uruchomienia sesji
przegldarki. Moe to mie miejsce w przypadku zamykania przegldarki
lub okna. Dokadny moment wystpienia tego zdarzenia bdzie zaleny
od szczegóów przegldarki.
Ustawianie tych obiektów i uzyskiwanie do nich dostpu jest naprawd
proste (przykad 4.1).
Przykad 4.1. Uzyskiwanie dostpu do obiektu localStorage
// Ustawianie
localStorage.sessionID = sessionId;
localStorage.setItem('sessionID', sessionId);
// Uzyskiwanie dostpu
var sessionId;
sessionId = localStorage.sessionID;
sessionId = localStorage.getItem('sessionId');
localStorage.sessionId = undefined;
localStorage.removeItem('sessionId');

Dane magazynowane przez przegldark, takie jak informacje cookie, implementuj omawian zasad „tego samego róda”. Z tego powodu róne
witryny internetowe nie mog kolidowa z inn witryn lub odczytywa
jej danych. Jednake oba obiekty opisywane w tym podrozdziale s
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przechowywane na dysku uytkownika (tak jak informacje cookie), dlatego
bardziej zaawansowany uytkownik moe znale sposób na edytowanie
danych. Narzdzia Developer Tools przegldarki Chrome umoliwiaj
programicie edytowanie obiektu magazynowania. Taki obiekt moe by
równie edytowany w przegldarce Firefox za porednictwem dodatku
Firebug lub innego narzdzia. Oznacza to, e cho inne witryny nie mog
uzyska dostpu do danych w obiektach magazynowania, nie powinny
one jednak by godne zaufania.
Informacji cookie dotycz okrelone restrykcje. Ich maksymalna wielko to
okoo 4 kB. Ponadto informacje te musz by przesyane do serwera z kadym daniem Ajax, co znacznie zwiksza ruch w sieci. Obiekt localStorage
przegldarki pozwala na o wiele wicej. Cho specyfikacja jzyka HTML5
nie okrela dokadnego limitu wielkoci obiektu, w wikszoci przegldarek
na jednego hosta internetowego jest ustalony taki limit i wynosi on okoo
5 MB. Programista nie powinien przyjmowa bardzo duego obszaru magazynowania.
Dane mog by przechowywane w obiekcie magazynowania z wykorzystaniem bezporedniego dostpu do niego lub przy uyciu zestawu funkcji dostpu. Obiekt sesji moe przechowywa wycznie a cuchy, dlatego
kady magazynowany obiekt bdzie rzutowany na a cuch. Oznacza to,
e obiekt bdzie przechowywany w postaci [object Object], która prawdopodobnie nie jest tym, czego si oczekuje. Aby przechowywa obiekt
lub tablic, naley je najpierw przeksztaci do formatu JSON.
Zmiana wartoci w obiekcie magazynowania kadorazowo powoduje wywoanie zdarzenia magazynowania. To zdarzenie wywietli klucz, a take
jego poprzedni i now warto. W przykadzie 4.2 zaprezentowano typow struktur danych. W przeciwie stwie do niektórych zdarze , takich
jak kliknicia, zdarzenia magazynowania nie mog zosta wyeliminowane.
Aplikacja nie ma moliwoci poinformowania przegldarki o tym, aby nie
wprowadzaa zmiany. Zdarzenie po prostu informuje aplikacj o zmianie
ju po fakcie.
Przykad 4.2. Interfejs zdarzenia magazynowania
var storageEvent = {
key: 'key',
oldValue: 'old',
newValue: 'newValue',
url: 'url',
storageArea: storage // Zmodyfikowany obszar magazynowania
};
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Mechanizm WebKit udostpnia okno w ramach wasnych narzdzi Developer Tools, w którym programista moe wywietli i edytowa obiekty
localStorage i sessionStorage (rysunek 4.1). W oknie naley klikn kart
Storage. Spowoduje to wywietlenie obiektów localStorage i sessionStorage
na stronie. Okno oferuje te pene moliwoci edycji. Klucze mog by
w nim dodawane, usuwane i modyfikowane.

Rysunek 4.1. Przegldarka obiektów magazynowania aplikacji Chrome

Cho w przeciwie stwie do przegldarki Chrome oraz innych przegldarek opartych na mechanizmie WebKit dodatek Firebug nie udostpnia interfejsu do obiektów localStorage i sessionStorage, dostp do nich moe
by uzyskany za porednictwem konsoli JavaScript. Umoliwia ona dodawanie, edytowanie i usuwanie kluczy. Spodziewam si, e kiedy kto
utworzy rozszerzenie dodatku Firebug, które na to pozwoli.
Oczywicie moliwe jest utworzenie interfejsu niestandardowego, sucego
do wywietlania i edytowania obiektów magazynowania w dowolnej przegldarce. Naley utworzy widget wywietlany na ekranie, który prezentuje
obiekty przy uyciu wywoa metod getItem i removeItem (przykad 4.1),
i zezwoli na edycj za pomoc pól tekstowych. Szkielet widgetu zaprezentowano w przykadzie 4.3.
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Przykad 4.3. Przegldarka obiektów magazynowania
(function createLocalStorageViewer()
{
$('<table></table>').attr(
{
"id": "LocalStorageViewer",
"class": 'hidden viewer'
}).appendTo('body');
localStorage.on('update', viewer.load);
var viewer =
{
load: function loadData()
{
var data, buffer;
var renderLine = function (line)
{
return "<tr key='{key}' value='{value}'>\n".populate(line) +
"<td class='remove'>Usu klucz</td>" +
"<td class='storage-key'>{key}</td><td>{value}</td></tr>".populate(line);
};
buffer = Object.keys(localStorage).map(function (key)
var rec =
{
key: key,
value: localStorage[data]
};
return rec;
});
};
$("#LocalStorageViewer").html(buffer.map(renderLine).join(''));
$("#LocalStorageViewer tr.remove").click(function ()
{
var key = $(this).parent('tr').attr('key').remove();
localStorage[key] = undefined;
});
$("#LocalStroageViewer tr").dblclick(function ()
{
var key = $(this).attr('key');
var value = $(this).attr('value');
var newValue = prompt("Czy zmieni warto " + key + "?", value);
if (newValue !== null)
{
localStorage[key] = newValue;
}
});
};
}());
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Uycie obiektu localStorage w bibliotece ExtJS
Biblioteka ExtJS, której kilka przykadów zamieszczono w poprzednich rozdziaach, to niezwykle popularna struktura jzyka JavaScript, umoliwiajca bardzo zaawansowane, interaktywne operacje wywietlania. W tym
punkcie wyjaniono, jak uywa obiektu localStorage z bibliotek ExtJS.
Wartociow funkcj tej biblioteki jest to, e wiele jej obiektów moe zapamitywa wasny stan. Na przykad obiekt siatki biblioteki ExtJS umoliwia uytkownikowi zmian wielkoci, ukrywanie i wywietlanie oraz
zmian kolejnoci kolumn. Te zmiany s zapamitywane i ponownie wywietlane, gdy uytkownik powróci póniej do aplikacji. Pozwala to kademu uytkownikowi dostosowa sposób dziaania elementów aplikacji.
Biblioteka ExtJS udostpnia obiekt do zapisu stanu, lecz do przechowywania danych wykorzystuje informacje cookie. Zoona aplikacja moe utworzy dane dotyczce stanu, wystarczajce do przekroczenia limitów wielkoci obowizujcych dla informacji cookie. Aplikacja z kilkoma tuzinami
siatek moe wygenerowa informacj cookie o wielkoci, która spowoduje
zawieszenie aplikacji. Zatem lepsze byoby uycie obiektu localStorage,
który oferuje znacznie wiksz wielko, a ponadto eliminuje obcienie
wynikajce z wysyania danych do serwera w kadym daniu.
Okazuje si, e konfigurowanie niestandardowego obiektu dostawcy stanu
jest naprawd proste. Dostawca zaprezentowany w przykadzie 4.4 rozszerza ogólny obiekt dostawcy, a co wicej — musi zapewni trzy metody:
set, clear i get. Te metody po prostu odczytuj dane z magazynu i zapisuj je w nim. W przykadzie 4.4 zdecydowaem si na poindeksowanie
danych w magazynie za pomoc raczej prostej metody polegajcej na zastosowaniu a cucha state_ z identyfikatorem stanu zapisywanego elementu. Jest to sensowna metoda.
Przykad 4.4. Lokalny dostawca stanu biblioteki ExtJS
Ext.ux.LocalProvider = function() {
Ext.ux.LocalProvider.superclass.constructor.call(this);
};
Ext.extend(Ext.ux.LocalProvider, Ext.state.Provider, {
// ************************************************************
set: function(name, value) {
if (typeof value == "undefined" || value === null) {
localStorage['state_' + name] = undefined;
return;
}
else {
localStorage['state_' + name] = this.encodeValue(value);
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}
},
// ************************************************************
// Private
clear: function(name) {
localStorage['state_' + name] = undefined;
},
// ************************************************************
get: function(name, defaultValue) {
return Ext.value(this.decodeValue(localStorage['state_' + name]),
´defaultValue);
}
});
// Zdefiniowanie procedury obsugi stanu
Ext.onReady(function setupState() {
var provider = new Ext.ux.LocalProvider();
Ext.state.Manager.setProvider(provider);
});

Moliwe byoby równie umieszczenie wszystkich danych stanu w jednym duym obiekcie i przechowywanie go w jednym kluczu magazynu.
Korzyci z tego wynikajc jest to, e w magazynie nie jest tworzona dua liczba elementów. Jednake kod staje si bardziej zoony. Jeli ponadto
dwa okna próbuj zaktualizowa magazyn, jedno moe negatywnie wpyn
na zmiany dokonane przez drugie. Lokalne magazynowanie danych opisane w rozdziale nie oferuje adnego znakomitego rozwizania problemu
dotyczcego warunków wycigu. W miejscach, w których moe to stanowi
problem, prawdopodobnie lepiej bdzie uy interfejsu IndexedDB lub
innego rozwizania.

adowanie w trybie bez poczenia
przy uyciu magazynu danych
Gdy cz trwaych danych uywanych w aplikacji bdzie stosunkowo
niezmienna, w celu zapewnienia szybszego dostpu moe mie sens adowanie danych do lokalnego magazynu. W tym przypadku niezbdne
bdzie zmodyfikowanie obiektu Ext.data.JsonStore tak, aby jego metoda
load() szukaa danych w obszarze localStorage przed podjciem próby zaadowania danych z serwera. Po zaadowaniu danych z obszaru localStorage
obiekt Ext.data.JsonStore powinien wywoa serwer w celu sprawdzenia,
czy dane zostay zmienione. W ten sposób aplikacja jest w stanie natychmiast udostpni dane uytkownikowi, co moe wiza si z wystpieniem
krótkotrwaej niespójnoci. Moe to wpyn na szybsz obsug interfejsu
przez uytkownika, a ponadto zredukowanie przepustowoci wykorzystywanej przez aplikacj.
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Poniewa w przypadku wikszoci da dane nie bd modyfikowane,
naprawd sensowne jest uycie dla danych okrelonej postaci mechanizmu ETag. Dane s pobierane z serwera za pomoc dania GET protokou
HTTP i nagówka If-None-Match. Jeli serwer stwierdzi, e dane nie zmieniy si, moe wysa odpowied 304 Not Modified. Jeeli dane zostay
zmodyfikowane, serwer odele nowe dane, a aplikacja zaaduje je zarówno
do obiektu Ext.data.JsonStore, jak i do obiektu sessionStorage.
Obiekt Ext.data.PreloadStore (przykad 4.6) przechowuje dane w buforze
sesji jako jeden duy obiekt JSON (przykad 4.5). Dodatkowo dane odsyane przez serwer obiekt opakowuje w kopert JSON, która umoliwia
przechowywanie w niej metadanych. W tym przypadku s przechowywane
dane mechanizmu ETag, a take data ich zaadowania.
Przykad 4.5. Format danych trybu bez poczenia obiektu Ext.data.PreloadStore
{
"etag": "25f9e794323b453885f5181f1b624d0b",
"loadDate": "26-jan-2011",
"data": {
"root": [{
"code": "us",
"name": "Stany Zjednoczone"
},
{
"code": "ca",
"name": "Kanada"
}]
}
}

Przykad 4.6. Obiekt Ext.data.PreloadStore
Ext.extend(Ext.data.PreloadStore, Exta.data.JsonStore, {
indexKey: '',
// Domylny klucz indeksu
loadDefer: Time.MINUTE,
// Okrelanie opó nienia procesu adowania danych
listeners: {
load: function load(store, records, options)
{
var etag = this.reader.etag;
var jsonData = this.reader.jsonData;
var data =
{
etag: etag,
date: new date(),
data: jsonData
};
sessionStorage[store.indexKey] = Ext.encode(data);
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},
beforeload: function beforeLoad(store, options)
{
var data = sessionStorage[store.indexKey];
if (data === undefined || options.force)
{
return true; // Brak danych w buforze; adowanie z serwera
}
var raw = Ext.decode(data);
store.loadData(raw.data);
// Odroczenie ponownego adowania danych
store.doConditionalLoad.defer(store.loadDefer, store, [raw.etag]);
return false;
}
},
doConditionalLoad: function doConditionalLoad(etag)
{
this.proxy.headers["If-None-Match"] = etag;
this.load(
{
force: true
});
},
forceLoad: function ()
{
// Przekazanie fikcyjnego identyfikatora ETag w celu wymuszenia adowania
this.doConditionalLoad('');
}
});

Podczas tworzenia identyfikatora mechanizmu ETag naley pamita o uyciu odpowiedniej funkcji mieszajcej. Algorytm MD5
to prawdopodobnie najlepszy wybór. Cho algorytm SHA1 te
moe zosta zastosowany, poniewa generuje znacznie duszy
a cuch, raczej nie jest godny uwagi. W teorii moliwe jest wystpienie kolizji dotyczcej algorytmu MD5, lecz w praktyce w przypadku kontrolowania bufora prawdopodobnie nie jest to powód
do zmartwienia.

Dane w obiekcie localStorage mog by zmieniane w tle. Jak ju wyjaniono,
uytkownik moe zmieni dane za pomoc narzdzi Developer Tools przegldarki Chrome lub z poziomu wiersza polece dodatku Firebug. Zmiana
danych moe te po prostu wystpi nieoczekiwanie, gdy uytkownik t
sam aplikacj otworzy w dwóch przegldarkach. A zatem wane jest, aby
magazyn prowadzi nasuch pod ktem zdarzenia aktualizacji z obiektu
localStorage.
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Wikszo operacji jest wykonywana w procedurze obsugi zdarzenia
beforeload. Sprawdza ona, czy w magazynie danych znajduje si buforowana kopia danych. Jeli kopia istnieje, procedura aduje j do magazynu.
Jeeli dane wystpuj, procedura obsugi zaaduje ponownie równie dane,
lecz uyje metody Function.defer() w celu opónienia procesu adowania
do momentu pomylnego zako czenia przez system wczytywania strony
internetowej. Dziki temu z mniejszym prawdopodobie stwem proces
adowania bdzie zauwaalny dla uytkownika.
Metoda store.doConditionalLoad() kieruje wywoanie Ajax do serwera, aby
zaadowa dane. Poniewa metoda uwzgldnia nagówek If-None-Match,
jeli dane nie zmieniy si, zaaduje ona biece dane. Metoda ta uywa
równie opcji force, która sprawi, e procedura obsugi beforeload zaaduje
nowe dane i nie podejmie próby odwieenia magazynu z wykorzystaniem
buforowanej wersji obiektu localStorage.
Aby zwikszy czytelno kodu, przewanie definiuj stae dla SECOND,
MINUTE i HOUR.

Przechowywanie zmian
w celu pó niejszej synchronizacji z serwerem
W sytuacji, gdy aplikacja moe dziaa w trybie bez poczenia lub z uyciem kiepskiego poczenia internetowego, przydatne moe by zapewnienie uytkownikowi moliwoci zapisu zmian bez wymogu dostpu do
sieci. W tym celu zmiany w kadym rekordzie naley zapisywa w kolejce
obiektu localStorage. Po ponownym nawizaniu poczenia sieciowego przez
przegldark kolejka moe by przekazana serwerowi. Pod wzgldem
dziaania przypomina to dziennik transakcji uywany w bazie danych.
Kolejka zapisu moe wyglda podobnie jak w przykadzie 4.7. Kady rekord w kolejce reprezentuje dziaanie podejmowane na serwerze. Oczywicie dokadny format bdzie okrelany zalenie od wymaganej konkretnej
aplikacji.
Przykad 4.7. Dane kolejki zapisu
[
{
"url": "/index.php",
"params": {}
},
{
"url": "/index.php",

Obiekty localStorage i sessionStorage
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"params": {}
},
{
"url": "/index.php",
"params": {}
}
]

Gdy przegldarka internetowa ponownie przeczy si w tryb z poczeniem,
niezbdne bdzie przetworzenie elementów kolejki. W przykadzie 4.8
pierwszy element kolejki jest wysyany do serwera. Jeli to danie zako czy si powodzeniem, zostanie pobrany nastpny element. Proces bdzie
kontynuowany dla kolejnych elementów a do momentu wysania caej
zawartoci kolejki. Jeli nawet kolejka jest duga, ten proces bdzie przeprowadzany z minimalnym wpywem na dziaania uytkownika, poniewa
technologia Ajax przetwarza kady element w sposób asynchroniczny.
W celu zmniejszenia liczby wywoa Ajax moliwa byaby taka modyfikacja przykadowego kodu, aby jednoczenie byy wysyane elementy kolejki
w grupach liczcych na przykad pi pozycji.
Przykad 4.8. Kolejka zapisu
var save = function save(queue)
{
if (queue.length > 0)
{
$.ajax(
{
url: 'save.php',
data: queue.slice(0, 5),
success: function (data, status, request)
{
save(queue.slice(5));
}
});
}
};

Dodatki biblioteki jQuery
Jeli niepewno wszystkich opcji magazynowania po stronie klienta nie
daje spokoju, mona skorzysta z innych opcji. Jak w przypadku wielu
rzeczy w jzyku JavaScript, zy i niespójny interfejs moe by zastpiony
moduem, który zapewnia znacznie lepszy interfejs. Poniej omówiono dwa
takie moduy uatwiajce prac.

82

_

Rozdzia 4. Lokalne magazynowanie danych

Kup książkę

Poleć książkę

DSt
DSt (http://github.com/gamache/DSt) to prosta biblioteka, która opakowuje
obiekt localStorage. DSt moe by autonomiczn bibliotek lub dziaa jako
dodatek biblioteki jQuery. Biblioteka DSt automatycznie przeksztaci dowolny zoony obiekt w struktur JSON.
Ta biblioteka pozwala równie zapisywa i przywraca stan caego formularza lub jego elementu. Aby zapisa i przywróci element, metodzie
DSt.store() naley przekaza element lub jego identyfikator. W celu póniejszego przywrócenia elementu naley go przekaza metodzie DSt.recall().
Aby zapisa stan caego formularza, naley uy metody DSt.store_form().
Metoda pobiera identyfikator lub element samego formularza. Dane mog
by przywrócone za pomoc metody DSt.populate_form(). Przykad 4.9 prezentuje podstawowe zastosowanie biblioteki DSt.
Przykad 4.9. Interfejs biblioteki DSt
$.DSt.set('key', 'value');
var value = $.DSt.get('key');
$.DSt.store('element'); // Zapisanie wartoci elementu formularza
$.DSt.recall('element'); // Przywrócenie wartoci elementu formularza
$.DSt.store_form('form');
$.DSt.populate_form('form');

jStore
Aby nie podejmowa ryzyka zwizanego z okrelaniem, jakie mechanizmy
magazynowania s obsugiwane przez poszczególne przegldarki, i nie tworzy rónego kodu dla kadego przypadku, mona skorzysta z dobrego
rozwizania, czyli dodatku jStore (http://twablet.com/docs.html?p=jstore) dla
biblioteki jQuery. Dodatek obsuguje obiekty localStorage i sessionStorage,
komponenty Gears SQLite i HTML5 SQLite, a take rozwizania Flash
Storage i wbudowane w przegldark Internet Explorer 7.
Dodatek jStore ma prosty interfejs, który umoliwia programicie przechowywanie par nazwa/warto w dowolnym z rónych mechanizmów
magazynowania. Dodatek zapewnia jeden zestaw interfejsów dla wszystkich
mechanizmów. Z tego powodu w razie potrzeby program moe dokona
degradacji z „wdzikiem” w sytuacjach, gdy mechanizm magazynowania
nie jest dostpny w danej przegldarce.
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Dodatek jStore udostpnia list mechanizmów obecnych w zmiennej
instancji jQuery.jStore.Availability. Program powinien wybra najbardziej
sensowny mechanizm. W przypadku aplikacji wymagajcych obsugi przez
wiele przegldarek moe to by poyteczny dodatek. Wicej szczegóów
mona znale w witrynie internetowej dodatku jStore.
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