
Tworzenie pliku cookie w JavaScript 

Pliki cookie JavaScript są przechowywane w obiekcie document.cookie i są tworzone przez przypisanie 

wartości do tego obiektu. Tworząc plik cookie, zazwyczaj określasz nazwę, wartość oraz datę i godzinę 

jego ważności. Plik cookie będzie wtedy dostępny w twoich skryptach za każdym razem, gdy 

użytkownik powróci do Twojej witryny, aż do wygaśnięcia pliku cookie. Te pliki cookie będą również 

wysyłane na Twój serwer za każdym razem, gdy użytkownik zażąda strony z Twojej witryny. 

Najprostszym sposobem na utworzenie pliku cookie jest przypisanie wartości ciągu do obiektu 

document.cookie, który wygląda następująco: 

nazwa = wartość; data wygaśnięcia = data 

Nazwa to nazwa, którą przypisujesz plikowi cookie, abyś mógł się do niego później odwoływać, kiedy 

chcesz uzyskać do niego dostęp. Wartością jest dowolny ciąg tekstowy, który został zmieniony tak, 

jakby miał pojawić się w adresie URL (robisz to w JavaScript za pomocą funkcji zmiany znaczenia). 

Poniższe kroki przedstawiają sposób utworzenia nowego pliku cookie w JavaScript: 

1. W nagłówku nowego dokumentu utwórz blok skryptu z tagami script: 

<head> 

<script language = ”JavaScript”> 

</script> 

</head> 

2. W skrypcie wpisz document.cookie, a następnie znak równości, aby rozpocząć przypisywanie 

wartości do obiektu document.cookie: 

document.cookie = 

3. Wpisz podwójny cytat otwierający, nazwę pliku cookie i znak równości. W tym przypadku nazwa to 

myCookie: 

document.cookie = „myCookie = 

4. Zamknij podwójną ofertę i wpisz znak plus: 

document.cookie = „myCookie =” + 

5. Wprowadź wartość, którą chcesz przypisać do pliku cookie, jako argument funkcji Escape. W takim 

przypadku wartość pliku cookie to „To jest mój plik cookie”: 

document.cookie = “myCookie=” + escape(“This is my Cookie”) 

6. Wpisz średnik, aby zakończyć polecenie. Ostateczny wynik jest taki, że będziesz mieć kod JavaScript 

taki jak na listingu 146-1 

<head> 

<script language=”JavaScript”> 

document.cookie = “myCookie=” + escape(“This is my Æ 

Cookie”); 

</script> 



</head> 

7. Do celów testowych możesz zobaczyć dokładny ciąg, który przypisujesz do obiektu 

document.cookie, używając metody window.alert do wyświetlenia tego samego ciągu w prostym oknie 

dialogowym.  

<head> 

<script language = ”JavaScript”> 

document.cookie = „myCookie =” + escape („This is my Cookie”); 

window.alert („myCookie =” + escape („This is my Cookie”)); 

</script> 

</head> 

 

 


