
Używanie pliku cookie do liczenia dostępu do strony 

Jednym z zastosowań plików cookie jest zapewnienie osobistego licznika stron. Różni się to od 

globalnego licznika dostępu, który wyświetla całkowitą liczbę odwiedzin witryny przez dowolnego 

użytkownika. Zamiast tego osobisty licznik trafień wyświetla osobisty numer dostępu użytkownika. 

Podejście jest proste: utwórz plik cookie z długą datą ważności i za każdym razem, gdy użytkownik 

wejdzie na stronę, pobierz plik cookie, zwiększ go o 1, wyświetl wartość, a następnie ponownie zapisz 

plik cookie z nową datą i godziną ważności. Poniższe informacje generują osobisty licznik trafień za 

pomocą pliku cookie o nazwie myHits: 

1. Utwórz blok skryptu na początku strony za pomocą otwierającego tagu skryptu: 

<script language = ”JavaScript”> 

2. Uzyskaj nazwę i wartość ciasteczka 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]); 

3. Przypisz wartość pliku cookie do zmiennej o nazwie previousCount: 

var previousCount = cookieValue; 

4. Użyj instrukcji if, aby sprawdzić, czy nazwa cookie nie jest myHits, czy wartość cookieValue jest 

wartością zerową (innymi słowy, nie istnieje plik cookie), a jeśli którykolwiek z warunków jest 

spełniony, ustaw wartość previousCount na zero: 

if (cookieName! = „myHits” || cookieValue == null) { 

previousCount = 0; 

} 

5. Zwiększ wartość previousCount o 1 i przypisz jej zmienną newCount: 

var newCount = parseInt (previousCount) + 1; 

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

newDate: 

var newDate = new Date (); 

7. 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 30 

dni to 30 dni 24 godziny na dobę razy 60 minut na godzinę razy 60 sekund na minutę razy 1000 

milisekund na sekundę lub 2592000000 milisekund: 

newDate.setTime (newDate.getTime () + 2592000000); 



8. Zresetuj plik cookie, przypisując wartość newCount do obiektu document.cookie o dacie ważności 

określonej w newDate. 

document.cookie = „myHits =” + newCount + „; expires =” + newDate.toGMTString (); 

9. Zamknij blok skryptu zamykającym znacznikiem skryptu, aby wynikowy blok skryptu wygląda jak na 

listingu 151-1 

<script language = ”JavaScript”> 

var newCookie = document.cookie; 

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

var cookieName = cookieParts [0]; 

var cookieValue = unescape (cookieParts [1]); 

var previousCount = cookieValue; 

if (cookieName! = „myHits” || cookieValue == null) { 

previousCount = 0; 

} 

var newCount = parseInt (previousCount) + 1; 

var newDate = new Date (); 

newDate.setTime (newDate.getTime () + 2592000000); 

document.cookie = „myHits =” + newCount + „; expires =” + Æ 

newDate.toGMTString (); 

</script> 

10. W treści tekstu, aby wyświetlić bieżącą liczbę, utwórz nowy blok skryptu i użyj metody 

document.write, aby wyświetlić wartość zmiennej newCount. Zobaczysz wyniki w swojej przeglądarce. 

<script language = ”JavaScript”> 

document.write („Odwiedziłeś tę stronę„ + newCount + „time (s).”); 

</script> 


