
Kontrolowanie upływu czasu ważności pliku cookie 

Podczas tworzenia pliku cookie możesz chcieć ustawić datę i godzinę wygaśnięcia. Jeśli ustawisz plik 

cookie bez wygaśnięcia, plik cookie wygaśnie pod koniec sesji przeglądarki użytkownika i utracisz 

możliwość dostępu do pliku cookie podczas sesji wielu użytkowników. Aby utworzyć plik cookie z datą 

wygaśnięcia, należy dołączyć datę ważności do ciągu plików cookie, aby ciąg plików cookie wyglądał 

następująco: 

nazwa = wartość;  data ważności  = data 

Data wygaśnięcia jest opcjonalna i zazwyczaj jest reprezentowana jako ciąg znaków w czasie 

uniwersalnym Greenwich, który można wygenerować za pomocą metody toGMTString obiektu Date. 

Poniższe kroki opisują proces tworzenia pliku cookie z datą ważności: 

1. Utwórz obiekt Data dla daty i godziny, kiedy plik cookie wygasa; odbywa się to poprzez przypisanie 

nowej instancji obiektu Date do zmiennej i przekazanie informacji o dacie jako argumentu do obiektu 

Date. W takim przypadku wynikowy obiekt Date jest przechowywany w zmiennej myDate, a data 

obiektu jest ustawiana na 24 sierpnia 2019 r., O godzinie 7:15 P.M .: 

var myDate = new Date(2019,7,24,19,15,00); 

2. Wpisz document.cookie, a następnie znak równości, aby rozpocząć przypisywanie wartość 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 i podążaj 

za funkcją Escape ze znakiem plus. W takim przypadku wartość pliku cookie to „To jest mój plik cookie”: 

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

6. Wpisz podwójny cytat otwierający, a następnie średnik, a następnie wygasa, a następnie użyj znaku 

równości, zamykającego cudzysłowu, a następnie kolejnego znaku plus: 

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

7. Wpisz myDate.toGMTString (), aby dodać określoną datę i godzinę jako odpowiednio sformatowany 

ciąg do pliku cookie i zakończyć polecenie średnikiem. Twój kod powinien teraz wyglądać jak Listing 

149-1. 

<head> 

<script language=”JavaScript”> 

var myDate = new Date(2019,7,24,19,15,00); 

document.cookie = “myCookie=” + escape(“This is my Cookie”) + “;expires=” + myDate.toGMTString(); 



</script> 

</head> 

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

document.cookie, używając metody window.alert, aby wyświetlić ten sam ciąg w prostym oknie 

dialogowym. 

<head> 

<script language=”JavaScript”> 

var myDate = new Date(2019,7,24,19,15,00); 

document.cookie = “myCookie=” + escape(“This is my Cookie”) + “;expires=” + myDate.toGMTString(); 

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

+ “;expires=” + myDate.toGMTString()); 

</script> 

</head> 

 

 


