
Używanie pliku cookie do śledzenia sesji użytkownika 

Powszechnym zastosowaniem plików cookie jest śledzenie informacji specyficznych dla użytkownika 

podczas sesji użytkownika w witrynie internetowej. Może to oznaczać śledzenie najnowszych wyborów 

preferencji użytkownika, zapytania użytkownika lub identyfikatora sesji, co pozwala Twojemu 

skryptowi na określenie dodatkowych informacji potrzebnych do wyświetlenia strony odpowiednio dla 

użytkownika. We wszystkich przypadkach uznaje się, że sesja zakończyła się po upływie określonego 

czasu bez aktywności użytkownika. W ten sposób ustawia się odpowiedni plik cookie z datą i godziną 

ważności, która spowoduje, że plik cookie wygaśnie, kiedy sesja powinna się zakończyć. Na przykład 

jeśli sesja zakończy się po 20-minutowym okresie bezczynności, wygaśnięcie pliku cookie powinno w 

przyszłości wynosić 20 minut. Następnie na każdej stronie, do której użytkownik uzyskuje dostęp w 

witrynie, plik cookie sesji powinien zostać zresetowany, a nowy termin ważności powinien upłynąć 20 

minut w przyszłości. Aby to zrobić, dołącz następujący kod na początku każdej strony w aplikacji sieci 

Web; ten przykład jest ogólny i działa na każdy pojedynczy plik cookie, który musi być utrzymywany 

przez sesję użytkownika: 

1. Uzyskaj nazwę i wartość pliku cookie zgodnie z opisem w 147; tutaj nazwa i wartość będą 

przechowywane w zmiennych cookieName i cookieValue: 

var newCookie = document.cookie; 

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

var cookieName = cookieParts [0]; 

var cookieValue = unescape (cookieParts [1]); 

2. Utwórz nowy obiekt Date, ale nie ustawiaj daty. Tutaj obiekt Date jest przypisany do zmiennej 

newDate: 

var newDate = new Date (); 

3. Ustaw datę ważności na odpowiednią liczbę minut w przyszłości. Robi się to za pomocą metody 

setTime obiektu newDate. Ta metoda zajmuje czas w milisekundach. Aby ustawić czas w przyszłości, 

uzyskaj bieżący czas za pomocą metody getTime, a następnie dodaj liczbę milisekund. Na przykład 20 

minut to 1200000 milisekund: 

newDate.setTime (newDate.getTime () + 1200000); 

4. Wpisz document.cookie, a następnie znak równości, aby rozpocząć przypisywanie wartości do 

obiektu document.cookie: 

document.cookie = 

5. Wpisz cookieName, a następnie znak plus i znak równości w cudzysłowie: 

document.cookie = cookieName + “=” 

6. Wpisz znak plus, a następnie funkcję Escape z argumentem cookieValue, a następnie znak plus: 

document.cookie = cookieName + „=” + escape (cookieValue) + 

7. Wpisz podwójny cytat otwierający, a następnie średnik, a następnie wygasa; następnie wykonaj znak 

równości i zamykający cudzysłów, a następnie kolejny znak plus: 

document.cookie = cookieName + „=” + escape (cookieValue) + 



„; Wygasa =” + 

8. Wpisz newDate.toGMTString (), aby dodać określoną datę i godzinę jako odpowiednio 

sformatowany ciąg do pliku cookie i zakończyć polecenie średnikiem. Twój kod JavaScript powinien 

wyglądać jak na liście 150-1. 

<head> 

<script language=”JavaScript”> 

var newCookie = document.cookie; 

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

var cookieName = cookieParts[0]; 

var cookieValue = unescape(cookieParts[1]); 

var newDate = new Date(); 

newDate.setTime(newDate.getTime() + 1200000); 

document.cookie = cookieName + “=” + escape(cookieValue) + “;expires=” + newDate.toGMTString(); 

</script> 

</head> 


