
Wyświetlanie pliku cookie 

Częste użycie pliku cookie polega na dołączeniu wartości do wyświetlanej strony internetowej. Jeśli 

plik cookie przechowuje nazwę użytkownika, możesz chcieć wyświetlić formularz logowania z polem 

nazwy użytkownika wypełnionym nazwą użytkownika. Poniżej pokazano to, tworząc prosty formularz 

logowania z dwoma polami na nazwę użytkownika i hasło oraz wyświetlając nazwę użytkownika w polu 

nazwy użytkownika, jeśli jest dostępna. Nazwa użytkownika będzie przechowywana w pliku cookie o 

nazwie loginName, jeśli została ustawiona: 

1. W oddzielnym bloku skryptu na początku treści strony wyodrębnij nazwę i wartość pliku cookie do 

dwóch zmiennych. W takim przypadku nazwa pliku cookie jest przechowywana w pliku cookieName, a 

wartość w pliku cookieValue i bloku skryptu powinna wyglądać jak Listing 148-1. 

<script language=”JavaScript” 

var newCookie = document.cookie; 

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

var cookieName = cookieParts[0]; 

var cookieValue = unescape(cookieParts[1]); 

</script> 

2. . Po skrypcie wprowadź znacznik formularza, aby uruchomić formularz; upewnij się, że formularz 

jest przesyłany w odpowiednie miejsce do przetworzenia: 

<form method = ”post” action = ”doLogin.cgi”> 

3. Uruchom nowy blok skryptu ze znacznikiem script: 

<script language = ”JavaScript”> 

4. Wprowadź polecenie if, aby sprawdzić, czy nazwa pliku cookie to loginName, a wartość nie jest 

pustym ciągiem: 

if (cookieName == „loginName” && cookieValue! = „”) { 

5. Wyświetl pole tekstowe nazwy użytkownika zawierające nazwę użytkownika z pliku cookie. Wyświetl 

to za pomocą polecenia document.write: 

document.write („Nazwa użytkownika: <input type =” text ”name =„ nazwa użytkownika ”wartość =” 

’+ cookieValue +‘ „>”); 

6. Wpisz polecenie else: 

} else { 

7. Wyświetl pole tekstowe nazwy użytkownika bez nazwy użytkownika w przypadku, gdy plik cookie 

nie jest dostępny. Wyświetl to za pomocą polecenia document.write: 

document.write („Nazwa użytkownika: <input type =” text ”name =„ nazwa użytkownika ”>”); 

8. Zamknij blok if i zamknij blok skryptu zamykającym tagiem skryptu: 

} 



</script> 

9. Wprowadź znacznik wejściowy, aby utworzyć pole wprowadzania hasła: 

Hasło: <input type=”password” name=”password”> 

10. Zamknij formularz zamykającym znacznikiem formularza. Wynikowy kod formularza powinien 

wyglądać jak Listing 148-2, a formularz po wyświetleniu tak  

 

 

<form method=”post” action=”doLogin.cgi”> 

<script language=”JavaScript”> 

if (cookieName == “loginName” && cookieValue != “”) { 

document.write(‘Username: <input type=”text” Æ 

name=”username” value=”’ + cookieValue + ‘“>’); 

} else { 

document.write(‘Username: <input type=”text” Æ 

name=”username”>’); 

} 

</script> 

Password: <input type=”password” name=”password”> 

</form> 



 

 


