
Usuwanie pliku cookie 

Czasami będziesz chciał usunąć plik cookie, aby kolejne próby odczytania pliku cookie nie zwróciły 

niczego. Na przykład możesz chcieć usunąć plik cookie z nazwą użytkownika, jeśli użytkownik się 

wyloguje lub wyraźnie poprosi o nie zapisywanie swojej nazwy użytkownika w pliku cookie. Aby to 

zrobić, resetujesz plik cookie, ale ustawiasz datę wygaśnięcia na czas z przeszłości. To powoduje, że 

przeglądarka upuszcza plik cookie, a plik cookie przestaje być zwracany, skutecznie go usuwając. 

Poniższy przykład ilustruje sposób usunięcia nazwy pliku cookie myCookie: 

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

<head> 

<script language = ”JavaScript”> 

</script> 

</head> 

2. W skrypcie utwórz nowy obiekt Date, ale nie ustawiaj daty. Tutaj obiekt Date jest przypisany do 

zmiennej newDate: 

<head> 

<script language = ”JavaScript”> 

var newDate = new Date (); 

</script> 

</head> 

3. Ustaw datę ważności na jakiś czas w przeszłości; na przykład możesz ustawić datę na jeden dzień w 

przeszłości. Robi się to za pomocą metody setTime obiektu newDate. Ta metoda zajmuje czas w 

milisekundach. Aby ustawić czas w przeszłości, pobierz bieżący czas za pomocą metody getTime, a 

następnie odejmij liczbę milisekund. Na przykład jeden dzień to 86400000 milisekund: 

<head> 

<script language = ”JavaScript”> 

var newDate = new Date (); 

newDate.setTime (newDate.getTime () - 86400000); 

</script> 

</head> 

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

obiektu document.cookie: 

document.cookie = 

5. Wpisz podwójny cytat otwierający, nazwę pliku cookie i znak równości. W tym przypadku nazwa to 

myCookie: 

document.cookie = „myCookie = 



6. Wpisz średnik, a następnie wygasa, a następnie wpisz znak równości i zamykający cudzysłów, a 

następnie znak plus: 

document.cookie = “myCookie=;expires=” + 

7. 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 152-1. 

<head> 

<script language=”JavaScript”> 

var newDate = new Date(); 

newDate.setTime(newDate.getTime() - 86400000); 

document.cookie = “myCookie=;expires=” + newDate.toGMTString(); 

</script> 

</head> 

8. Do celów testowych możesz wyświetlić bieżący plik cookie za pomocą metody window.alert, aby 

upewnić się, że nie istnieje plik cookie o nazwie myCookie: 

<head> 

<script language=”JavaScript”> 

var newDate = new Date(); 

newDate.setTime(newDate.getTime() - 86400000); 

document.cookie = “myCookie=;expires=” + newDate.toGMTString(); 

window.alert(document.cookie); 

</script> 

</head> 

 


