
Dostęp do pliku cookie w JavaScript 

Jeśli z bieżącym dokumentem jest związane jedno ciasteczko, obiekt document.cookie zawiera 

pojedynczy ciąg ze wszystkimi szczegółami ciasteczka. Typowy ciąg document.cookie wygląda 

następująco: 

myCookie = Ten% 20 to% 20my% 20Cookie 

Prawdopodobnie zauważyłeś, że nie ma wskazania daty ważności. Gdy uzyskujesz dostęp do obiektu 

document.cookie, zawiera on plik cookie tylko wtedy, gdy jest dostępny plik cookie dla danej witryny, 

który nie wygasł. To określenie jest obsługiwane automatycznie w tle i nie jest konieczne dołączanie 

rzeczywistej daty ważności do ciągu zwracanego przez obiekt document.cookie. Aby uzyskać dostęp 

do pliku cookie, należy oddzielić nazwę i wartość za pomocą metody podziału obiektu String, jak 

opisano w następujących krokach: 

1. W nagłówku nowego dokumentu HTML utwórz blok skryptu za pomocą tagów script: 

<head> 

<script language = ”JavaScript”> 

</script> 

</head> 

2. Przypisz obiekt document.cookie do nowej zmiennej. W takim przypadku obiekt jest przypisany do 

ciągu newCookie: 

var newCookie = document.cookie; 

3. Podziel ciasteczko na znak równości i przypisz wynikową tablicę do nowej zmiennej. Robisz to za 

pomocą metody split obiektu String, która przyjmuje jako argument znak obsługujący separator w 

miejscu, w którym chcesz podzielić ciąg. Wynikowe części łańcucha są zwracane w tablicy. W takim 

przypadku tablica jest przechowywana w zmiennej o nazwie cookieParts: 

var cookieParts = newCookie.split („=”); 

4. Przypisz pierwszy wpis w tablicy do zmiennej; ten wpis w tablicy zawiera nazwę ciasteczka. W takim 

przypadku nazwa jest przechowywana w zmiennej cookieName: 

var cookieName = cookieParts [0]; 

5. Przypisz drugi wpis w tablicy do zmiennej; ten wpis w tablicy zawiera wartość pliku cookie. W tym 

samym czasie usuń zaznaczenie ciągu za pomocą funkcji unescape. W takim przypadku wynikiem 

końcowym jest to, że nieskalowana wartość pliku cookie przechowywanego w zmiennej cookieValue. 

Wynikowy kod JavaScript pokazano na listingu 147-1. 

<head> 

<script language=”JavaScript”> 

var newCookie = document.cookie; 

var cookieParts = newCookie.split(“=”); 

var cookieName = cookieParts[0]; 



var cookieValue = unescape(cookieParts[1]); 

</script> 

</head> 

6. Możesz przetestować wyniki dotyczące plików cookie za pomocą metody window.alert, aby 

wyświetlić każdą zmienną w prostym oknie dialogowym. 

<head> 

<script language=”JavaScript”> 

var newCookie = document.cookie; 

var cookieParts = newCookie.split(“=”); 

var cookieName = cookieParts[0]; 

var cookieValue = unescape(cookieParts[1]); 

window.alert(cookieName); 

window.alert(cookieValue); 

</script> 

</head> 


