
Tworzenie biblioteki funkcji plików cookie 

Jak zapewne zauważyłeś w poprzednich zadaniach dotyczących plików cookie, praca z plikami cookie 

wymaga wielu manipulacji ciągiem i datą, szczególnie podczas uzyskiwania dostępu do istniejących 

plików cookie, gdy ustawiono wiele plików cookie. Aby rozwiązać ten problem, powinieneś utworzyć 

małą bibliotekę funkcji plików cookie, aby móc tworzyć, uzyskiwać dostęp i usuwać pliki cookie bez 

konieczności przepisywania kodu, aby to zrobić za każdym razem. Większość bibliotek plików cookie 

zawiera trzy funkcje: 

• getCookie: pobiera plik cookie na podstawie nazwy pliku cookie przekazanego jako argument. 

• setCookie: Ustawia plik cookie na podstawie nazwy pliku cookie, wartości pliku cookie i daty ważności 

podanej jako argument. 

• deleteCookie: usuwa plik cookie na podstawie nazwy pliku cookie przekazanego jako argument. 

Poniższe kroki przedstawiają sposób samodzielnego utworzenia tych funkcji. Następnie możesz 

dołączyć je na dowolnych stronach, na których musisz pracować z plikami cookie w JavaScript. 

1. Uruchom funkcję getCookie słowem kluczowym function i zdefiniuj pojedynczy argument o nazwie 

cookieName: 

function getCookie(cookieName) { 

2. W oparciu o technikę opisaną w zadaniu 154, pobierz tekst dla ciasteczka o nazwie podanej w 

argumencie cookieName, jak pokazano na listingu 156-1 

function getCookie(cookieName) { 

var cookieValue = “”; 

if (document.cookie.length > 0) { 

var cookieStart = document.cookie.indexOf(cookieName Æ 

+ “=”); 

if (cookieStart != -1) { 

var cookieEnd = document.cookie.indexOf(“;”, Æ 

cookieStart + 1); 

if (cookieEnd == -1) { cookieEnd = Æ 

document.cookie.length; } 

var cookieValue = Æ 

unescape(document.cookie.substring(cookieStart+cookieName.Æ 

length+1,cookieEnd)); 

} 

} 

return cookieValue; 



} 

3. Uruchom funkcję setCookie za pomocą słowa kluczowego function i zdefiniuj trzy argumenty o 

nazwie cookieName, cookieValue i expiryDate: 

function setCookie(cookieName,cookieValue,expiryDate) { 

4. Na podstawie techniki opisanej w zadaniu 147 utwórz plik cookie, przypisując odpowiedni ciąg do 

obiektu document.cookie, więc  końcowa funkcja wygląda jak na listingu 156-2 

function setCookie(cookieName,cookieValue,expiryDate) { 

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

expiryDate.toGMTString(); 

} 

5. Uruchom funkcję deleteCookie słowem kluczowym function i zdefiniuj pojedynczy argument o 

nazwie cookieName: 

function deleteCookie (cookieName) { 

6. W oparciu o technikę opisaną w 152 usuń ciasteczko nazwane w argumencie cookieName, aby 

wyglądała końcowa funkcja jak w 153-3. 

function deleteCookie(cookieName) { 

var newDate = new Date(); 

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

document.cookie = cookieName + “=deleted;expires=” + Æ 

newDate.toGMTString(); 

} 

7. Uwzględnij te trzy funkcje na stronach, które muszą manipulować plikami cookie, a następnie po 

prostu wywołaj funkcje. Na przykład poniższy kod ustawia nową funkcję myCookie, pobiera ją, 

wyświetla wartość, a następnie usuwa: 

var newDate = new Date(); 

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

setCookie(“myCookie”,”This is My Cookie”,newDate); 

var cookieValue = getCookie(“myCookie”); 

window.alert(cookieValue); 

deleteCookie(“myCookie”); 

 


