
Dostęp do wielu plików cookie 

Jeśli strona ma wiele powiązanych plików cookie, dostęp do jednego lub wszystkich z tych plików 

cookie jest nieco bardziej skomplikowany niż pokazano w 147. Jest tak, ponieważ po przejściu do 

document.cookie zobaczysz teraz serię plików cookie oddzielonych przez średniki takie jak to: 

firstCookieName = firstCookieValue; secondCookieName = secondCookieValue; 

itp. 

Oznacza to, że wyodrębnienie pliku cookie ze strony zawierającej wiele plików cookie wymaga dwóch 

kroków: rozdzielenie łańcucha zwróconego przez document.cookie na wiele części za pomocą średnika 

w celu ustalenia, gdzie przerwać łańcuch, a następnie traktowanie każdego pliku cookie osobno. W 

poniższym przykładzie założono, że na stronie znajdują się dwa pliki cookie: 

myFirstCookie i mySecondCookie. 

Kroki te wyodrębniają oba pliki cookie i wyświetlają je w oknach dialogowych przy użyciu metody 

window.alert. 

1. Użyj metody indexOf obiektu String, aby zlokalizować znak, w którym ciąg „myFirstCookie =” pojawia 

się w ciągu zwróconym przez obiekt document.cookie. Ta wartość jest najpierw przypisywana do 

zmiennej: 

var first = document.cookie.indexOf („myFirstCookie =”); 

2. Ponownie użyj metody indexOf, aby dowiedzieć się, gdzie kończy się plik cookie (szukając średnika), 

i najpierw przypisz tę lokalizację do zmiennej. Wyszukiwanie rozpoczyna się po lokalizacji, w której 

znaleziono „myFirstCookie =”: 

var firstEnd = document.cookie.indexOf („;”, first + 1); 

3. Sprawdź, czy średnik został znaleziony, sprawdzając, czy firstEnd ma wartość -1. Jeśli wartość wynosi 

-1, oznacza to, że ten plik cookie jest ostatnim plikiem cookie i firstEnd powinien być ustawiony na 

ostatni znak w ciągu document.cookie: 

if (firstEnd == -1) {firstEnd = document.cookie.length; } 

4. Wyodrębnij wartość pierwszego pliku cookie, biorąc podłańcuch zaczynając od znaku po 

„myFirstCookie =” i kończąc na średniku. 

Odbywa się to za pomocą metody podłańcuchowej obiektu String, a wynikowy podciąg jest 

przekazywany do unescape w celu usunięcia wszelkich znaków zmiany znaczenia. Wyniki są 

przechowywane w zmiennej firstCookie. Zauważ, że pierwszy + 14 jest używany jako pierwszy znak 

podłańcucha; reprezentuje to pierwszy znak po znaku równości po myFirstCookie (ponieważ 

„myFirstCookie =” ma długość 14 znaków). Wynikowy kod do wyodrębnienia myFirstCookie wygląda 

jak Listing 154-1. 

var first = document.cookie.indexOf(“myFirstCookie=”); 

var firstEnd = document.cookie.indexOf(“;”, first + 1); 

if (firstEnd == -1) { firstEnd = document.cookie.length; } 

var firstCookie = unescape(document.cookie.substring(first+14,firstEnd)); 



5. Powtórz proces dla drugiego pliku cookie, ale wyszukaj mySecondCookie i zapisz wyniki w nowych 

zmiennych o nazwach second, secondEnd i secondCookie: 

var second = document.cookie.indexOf („mySecondCookie =”); 

var secondEnd = document.cookie.indexOf („;”, second + 1); 

if (secondEnd == -1) {secondEnd = document.cookie.length; 

} 

var secondCookie = unescape (document.cookie.substring (second + 15, secondEnd)); 

6. Wyświetlaj kolejno każdą z wartości cookie za pomocą metody window.alert. Powinieneś zobaczyć  

okna dialogowe 

window.alert (firstCookie); 

window.alert (secondCookie); 


