
Używanie plików cookie do prezentacji innej. Strona główna dla nowych użytkowników 

Za pomocą plików cookie możesz śledzić, czy użytkownik odwiedził wcześniej Twoją witrynę (lub 

przynajmniej jeśli ostatnio odwiedził). Można to zrobić po prostu ustawiając plik cookie wskazujący, że 

użytkownik odwiedził, a następnie dając mu długi okres ważności. Następnie za każdym razem, gdy 

użytkownik wraca na stronę, możesz zaktualizować czas wygaśnięcia, aby mieć pewność, że plik cookie 

prawdopodobnie nigdy nie wygasa. Tymczasem za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do 

strony w witrynie, możesz przetestować istnienie pliku cookie, a jeśli go nie ma, możesz skierować 

użytkownika do domyślnej strony początkowej, na której chcesz, aby nowi użytkownicy zaczęli 

korzystać z niego Twojej witryny. Alternatywnie możesz przetestować plik cookie tylko wtedy, gdy 

użytkownik uzyskuje dostęp do strony głównej i kieruje nowych użytkowników do specjalnej strony 

głównej tylko dla nich. Poniżej opisano kod, który należy wbudować w każdą stronę witryny lub tylko 

w stronę główną, aby to osiągnąć. W tym przykładzie plik cookie o nazwie visitCookie będzie istniał i 

zostanie ustawiony na wartość 1, jeśli użytkownik wcześniej odwiedził witrynę. 

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

newDate: 

var newDate = new Date (); 

2. Ustaw datę ważności na odpowiednią odległość w przyszłości; na przykład możesz ustawić datę na 

sześć miesięcy w przyszłości. Robi się to za pomocą metody setTime obiektu newDate. Metoda ta 

zajmuje kilka milisekund. Aby ustawić czas w przyszłości, uzyskaj bieżący czas za pomocą metody 

getTime, a następnie dodaj liczbę milisekund. Na przykład, sześć miesięcy (lub 26 tygodni) to 26 tygodni 

razy 7 dni w tygodniu razy 24 godziny na dobę razy 60 minut na godzinę razy 60 sekund na minutę razy 

1000 milisekund na sekundę, w sumie 15724800000 milisekund: 

newDate.setTime (newDate.getTime () + 15724800000); 

3. Wyszukaj ciąg document.cookie, aby zobaczyć, czy „visitCookie =” istnieje. Odbywa się to za pomocą 

metody indexOf z obiektu String, a zwracana wartość jest indeksem pierwszego wystąpienia 

„visitCookie =”, który jest tutaj przechowywany w zmiennej firstVisit: 

var firstVisit = document.cookie.indexOf („visitCookie =”); 

4. Użyj polecenia if, aby sprawdzić, czy istnieje plik cookie visitCookie: 

if (firstVisit == -1) { 

5. Jeśli plik cookie nie istnieje, chcesz ustawić plik cookie visitCookie, używając daty i godziny 

zapisanych w newDate, aby ustawić datę ważności pliku cookie: 

document.cookie = „visitCookie = 1; expires =” + newDate.toGMTString (); 

6. Po ustawieniu pliku cookie visitCookie dla nowych użytkowników przekieruj ich na specjalną stronę 

główną dla nowych użytkowników, ustawiając nową wartość dla właściwości window.location: 

window.location = „http://myurl.com/new.html” 

7. Zamknij blok if za pomocą zamykającego nawiasu klamrowego: 

} 



8. Jeśli przetwarzanie osiągnie ten punkt, oznacza to, że użytkownik powraca i nie został przekierowany 

na nową stronę. W takim przypadku visitCookie należy zresetować z nową datą i godziną ważności 

podaną w newDate. Ostatni skrypt wygląda jak na listingu 155-1. 

<script language=”JavaScript”> 

var newDate = new Date(); 

newDate.setTime(newDate.getTime() + 15724800000); 

var firstVisit = document.cookie.indexOf(“visitCookie=”); 

if (firstVisit == -1) { 

document.cookie = “visitCookie=1;expires=” + newDate.toGMTString(); 

window.location = “http://myurl.com/new.html” 

} 

document.cookie = “visitCookie=1;expires=” + newDate.toGMTString(); 

</script> 

 


